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اب  ان اور1ی� اکسی� Vحال: ی عہ عوام کی صورت� ی� ں ش2 ا می� ڈی�  ای�
د سے ی� ل ق� ں۔ اسی طرح ت� ی� %ے ہ% د کر رہ ی� ق� ب� ادہ پ� ہت زی� لہ پVر پ� د  کے مسی8 لی� ق� و کہ "ت� %ے ج� وا ہ مودار ہ% ک گروہ ب� ں لوگوں کا ای� ا می� ڈی� ان اور ای� اکسی� Vں ی ی می�  حال ہ%

: Kل ں.  می2 ی� %ے ہ% ا رہ ی� ہ ن� ای� س2 ب�ے حملوں کا ت� Vپ ہ ا ھی ی� �زوں کو ت� ی Vسلک دوسری چ می�

%ے اور اس کی• ہ( ہ اف� ن�ی  طرف سے اص� Vز  کا  اپ� ی Vن8ی چ ک پ� دعت )ای� ک ی� ں ای� ب می� عہ مذہ% ی� ہ علماء کرام کی طرف سے ش2 %ے کہ ی� ا ہ �ہاد: ان کا کہی� ت   اح�
%ے۔ ں ہ ہی� ش پ� ات8 ح� ں کون8ی گی� اسلم می�

ں اور• ی� ہ سب "علماء_ سو" ہ% ں، ی� ی� �ے ہ% ب�ے آپ کو "عالم" کہلوان Vپ و کہ ا عہ سکالرز، ج� ی� مام ش2 ہ ن� %ے کہ ی� ا ہ د پ�راں ان کا کہی� ا: مزی� �ے عزن�ی کری�  علماء کرام کی ن
ں۔ ی� ں سے ہ% ن لوگوں می� رب� دپ� ات کے ی� ی� کان8

ام پVر• مس کے ی�
�ے ج� ع کرام ن ج� ہ مرا ھی۔ اور ی� ھوٹ دے دی ت� Vمس سے چ

عوں کو ج� ی� ب�ے ش2 Vپ �ے ا %ے کہ مول علی )ع( ن مس: ان کا دعویØ ہ
 ج�

ں۔ عوں کا مال کو لوٹ سکی� ی� اکہ عام ش2 %ے ی� ون8ی ہ اری کی ہ% دعت ح� ں ی� ن می� دب�

ت کے ولت� ب� ں کہ آپ کے اعمال کی مف� اس کرا سکی� ی� ت سے روش2 ت� ن2 د" کی اسلمی خی� ی� ل ق� ن کو "ت� ی� م مومن� %ے کہ ہ% ہ ہ ضد ی� ق� چVے کو لکھب�ے کا م ت� ا صر کی�  اس مخ�ت�
ھی ا ت� ز کے طلی� مارے سکول اور کالج� ں کہ ہ% ں لکھی� ان می� ن�ی آسان زی� چVے کو اپ� ت� ا و گی کہ اس کی� ش ہ% ماری کوش2 ہ ہ% اء ال، ی� س2 %ے۔ ات� م ہ ن�ی اہ% د کن� لی� ق�  لب�ے ت�

ں۔ ھ سکی� آسان�ی سے اس کو سمچ�

عارف؟ کر کا ب� عہ مکت�ب_ ف� ی� اری ش2 ی� اخ�
اری ی� ب�ے آپ کو اخ� Vپ و کہ ا ھا، ج� وا ت� دا ہ% ی� Vکر ن ک مکت�ب_ ف� عوں کا ای� ی� ں ش2 ں عراق می� ں صدی( می� رھوب� ل )سی� ی� ار سو سال ق� Vھ ح Vن! آج سے کچ ی�  محی�رم مومن�

ھا کہ: ا ت� ھا۔ ان لوگوں کا کہی� ا ت� کہلی�

ا• د پ�راں، ان کا کہی� ں۔ مزی� ی� سکب�ے ہ% ذ کر  ث_ معصوم )ع( سے اسلم احکامات اح� م صرف احادن� ا ہ% Øے، لہذ% و گن8ی ہ جرت�ف ہ% ال ( ت� عوذ ی� ں )ب� ران می�  ق�
و کہ  اص طور پVر وہ، ج� ں، ح� ی� ح ہ% ث صخی� مام احادن� ن )ع( کی ن� مہ_ معصومی� ھا کہ آب8 ہ 4ت� ث کی ی� ں )حدن� ی� ان�ی ہ% ان8ی ح� Vں ی ر کت�ب می� ی� عہ4 معت� ں،  کت�ب_ ارب� ی� ات�   کی�

ں( ی� ان�ی ہ% ان�ی ح� ام سے ح� کے ی�
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لب�ے• ب�ے کے  پ� ا لکہ اسلمی احکامات ح� %ے۔ ی� ا ہ ی� و سک ول ہ% ب� �وی ف� ب ن�ی کا ف� ی کسی مف� ہ ہ% و سکن�ی اور ی� د  ہ% لی� ق� �ہد کی ت� ت ھا کہ کسی مخ� ا ت� ھی کہی� ہ ت�  ان لوگوں کا ی�
ھب�ے۔ ا Vا ح ل کا حل معلوم کری� ہی مسای8 ق� ود ان سے ف� ھب�ے اور ج� ا Vڑھن�ی ح Vن )ع( پ ث_ معصومی� کٹ احادن� مام عام عوام کو ڈاپ�ری� ن�

و کہ �ے )ج� ت کے علماء ن ا اور اصولی علماءمگر اس وق� واب دی� ت�ق�ے سے ج� Vور طر ھرئ کر کا ت� اری مکت�ب_ ف� ی� ں( اس اخ� ی� �ے ہ% ان �ے ح� ان ام سے ح�   کے ی�
�ے کے پ�راپ�ر رہ گن8ی۔ ون ہ ہ% ں ی� عداد عراق اور اپ�ران می� ب�ے والوں کی ب� پ� ا اس کے ما ا ی� و گی� ی�م ہ% کر ح� ہ مکت�ب_ ف� لد ی� ہت ح� ں، پ� چ�ے می� ی�

�
ن ت� وں کے  ش2 ہی کوش2  اپ�

ہ لوگ %ے کہ ی� ہ ہ ات ی� م ی� %ے۔ اور اہ% ا ہ ل رہ) ھی� Vمات ت علت� ن�ی ب� Vے اور اپ% ا ہ ھا رہ) àں سر ات ان می� اکسی� Vا اور ی ڈی� ھر سے ای� Vاری گروہ ت ی� ہ اخ� ں ی� کن اس صدی می�  لی�
�ے ک ن ہت حد ی� ود سے پ� لب�ے عام عوام ان کے وج� ں، اس  ی� %ے ہ% ں کر رہ ہی� عمال پ� ھی اشی� ت" کی اصظلح ت� ارن� ی� لب�ے "اخ� �ے کے  لن ھی� Vد ت ای8 ب�ے عق� Vپ  ا

%ے۔ ر ہ ی� چ�

ں۔ ی� �ے ہ% گو کرن ی� ھوڑی گق� طب�ق�ے کے اوپVر ت� گ"  ی� ا کے "مل ڈی� ان اور ای� اکسی� Vں اور اب ی ب�ے دب� ہ% ں ر ہی� رات کو پ� اری حص� ی� ب�ے، اخ� پ8  آ

عارف طب�ق�ے کا ب� گ  ان�ی ملی� اکسی� Vی
%ے کہ ات�سا ی مظلب ہ ظ� گ کا لف� ی� ں۔ مل ی� کہب�ے ہ% گ  ب�ے آپ کو مول علی )ع( کا ملی� Vپ و کہ ا ے ج� ں گ ن ملی� ی� عہ مومن� ی� ہت سے ش2 ں آپ کو پ� ان می� اکسی� Vی 

�ے ت کرن ت سے مخت� ت� ل_ پ� کہ وہ سب اہ% وی� ں کب� ی� گ ہ% عہ ملی� ی� مام ش2 و ن� 8ے ئ� ان کھا ح� و۔ اس لحاظ سے دی� ہ" ہ% �وای� ں "دئ ت می� ت کی مخت� ت� ل_ پ� و کہ اہ% ص ج� خ�
 ش2

ہ اصظلح ) گ کی ی� ں۔ مگر ملی� ی� ں۔Termہ% ی� کھب�ے ہ% ت ر ہت مخت� ت سے پ� ت� ل_ن� ھی اہ% کہ وہ لوگ ت� وی� %ے، کب� ت سے آن8ی ہ لسن� ں اہ% ( اصل می�

کر گر اعمال کا می� ماز اور دی� %ے اور ن� ا ہ و گی� ہ ہ% �وای� عی دئ و کہ   واف� %ے، ج� ا ہ و گی� دا ہ% ی� Vسا گروہ ن ک ات� سمن�ی سے ای�
دق� ں ی� ن می� ی� گ مومن� عہ ملی� ی� ان�ی ش2 اکسی� Vمارے ان  ی  ہ%

ں ی� لب�ے ہ% دروں سے  ی� ل اء اور ف� ی� د شن�ی صوق� ای8 ہ عق� �ے ی� ہوں ن %ے۔ اپ� ا ہ ی� ان� لب�ے کاف�ی ح� �ے کے  ان ا ح� Vلح ی ں ف� رت می� �ے کو آح� %ے اور صرف "علی علی" کرن  ہ
ھول کر، ماز اور روزہ کو ت� و ن� ں کہ ج� ی� ون8ی ہ% لی ہ% ھی� Vاں ت ی� دروں کی ات�سی کہان� لی� ں ف� لK ان می� ھے )می2 ت� ب�ے  پ� ا �ے کو کاف�ی ح� ھوڑ کر صرف "علی علی" کرن Vا کو چ ی� و کہ دن�  ج�

ھے۔۔۔۔۔(  ت� ب�ے  ہ% �ے ر و کر صرف علی علی کرن گ پVر کھڑے ہ% ای� àک ی ای�

%ے۔ ا ہ ای� ا ح� ای� Vادہ ی ہت زی� ہالت کا پ� ں ج� %ے اور ان می� ں علم کی کمی ہ ہ ان می� ڑی وج� ماری کی سب سے پ� ت� د کی اس پ� ای8 ں عق� طب�ق�ے می� گ  ی� ہرحال، اس مل  پ�
ہ %ے۔ ی� ا ہ روع کر دی� ا س2 عمال کری� لف اشی� ن کے ح� �ہدب� ت طب�ق�ے کو علماء اور مخ� گ  ی� �ے اس مل رات ن اری حص� ی� 8ے، اخ� ون �ے ہ% ھان àدہ ات ای8 ہالت کا ف�  اسی ج�

لف �ر زن�ی کے ح� ی ح� �ے زت� ہ ای ن امی� ا ح� ب سے آع� کن ح� ں۔ لی� ی� ب�ے  ہ% پ� ا زور د ی� عت پVر ان� رب� وں س2 ھے کہ وہ کب� ت� اراض  ی علماء سے ی� ت�سے ہ% طب�ق�ے ا گ   ملی�
ھی اور علمی محاذ اس علم کی کمی ت� Vے کے ی�طب�ق گ  ی� ھا۔ مگر اس مل ا ت� و گی� لف ہ% ن کے ح� �ہدب� ت ہ مخ� ق� گ طب� ہ ملی� اص طور پVر ی� ت سے ح� %ے، اس وق� ا ہ �ویØ دی� ب  ف�

ھا۔ ا ت� ں کر سکی� ہی� ت پ� ان� ھ ی2 Vلف کچ ن کے ح� �ہدب� ت پVر وہ مخ�
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د اصولی علماء ای8 ہ عق� کہ ی� وی� Vں۔ اور ج ی� روع کر رکھی ہ% ں س2 ی� س2 �ے کی کوش2 دہ کرن د کو زی� ای8 اری عق� ی� ھر سے اخ� Vے ت� ھ لوگوں ن V8ے، کچ ون �ے ہ% ھان àدہ ات ای8 ع کا ف� ف�  اس مو
ں۔ ی� %ے ہ% ا رہ �ے ح� ان ی� Vد ان ای8 اری عق� ی� ہ اخ� ھ ی� زی کے سات� ی� ہت ئ� طب�ق�ے پ� گ  ہ ملی� لب�ے ی� ں، اس  ی� لف ہ% الکل ح� د اور ی� د کی ص� ای8 کے عق�

ں اور ی� �ے ہ% ں ادا کرن مازب� اعدگی سے ن� اف� و ی� ں، ج� ی� ف ہ% ت سے واف� مت� ں اعمال کی اہ% عت می� رب� و کہ س2 ں ج� ی� ھی ہ% رات ت� اعلم حص� ت�سے ی� ں ا گوں می� ہرحال ملی�  ) پ�
و گا(۔ ہ ہ% ق� گ طب� ماز ملی� کر_ ن� ماری مراد می� و ہ% ے، ئ� ں گ گ کا ذکر کرب� م ملی� ب ہ% ں ح� چVے می� ت� ا ے اس کی� ں۔ آگ ی� �ے ہ% ا لن ح� رعی اعمال ت� گر س2 دی�

عارف ق" کا ب� ائ8 ف الحق� اب "کش2 دی صاحب اور ان کی کی� ار زی� ی2 ر ن� اق� ی�
ہ ہ کہ ی� Vے۔ اگرج% دی صاحب کا ہ ار زی� ی2 ر ن� اق� ام ی� ڑا ی� ں سب سے پ� �ے می� لن ھی� Vد ت ای8 اری عق� ی� الف" اخ� د اور علماء مح� لی� ق� ہ "ت� ں ی� وں می� ق� گ طب� ں ملی� ان می� اکسی� Vی 

�ے ہوں ن ں۔ اپ� ی� لب�ے ہ% د کہاں سے  ای8 ہ عق� �ے ی� ہوں ن %ے کہ اپ� ا ہ ای� ل ح� Vا ح ی� Vن Kعد ف�ورا ھب�ے کے ب� ڑ Vں پ ی� ات� کن ان کی کی� ں، لی� ی� ب�ے ہ% لن� ں  ہی� ام پ� ت کا ی� ارن� ی�  اخ�
ں طب�ق�ے می� گ  ی� لب�ے مل %ے اور اسی  لف ہ ت ح� ن کے شج� �ہدب� ت �ہاد اور علماء و مخ� ت د اور اح� لی� ق� و کہ ت� %ے، ج� ام سے لکھی ہ ائ8ق" کے ی� ف الحق� اب "کش2 ک کی�  ای�

%ے۔ ی ہ ذپ�ران8ی حاصل کر رہ% Vہت ی پ�

طب�ق�ے کی گ  ی� ماز مل کر_ ن� وں اور می� �ے ہ% ان لف ح� و کہ علماء کے ح� %ے ج� ش کی ہ �ے کی کوش2 لن ھی� Vد ت ای8 ر وہ عق� �ے ہ% ر صاحب ن اق� ھی ی� �ہاد کے علوہ ت� ت د اور اح� ی� ل ق�  ت�
ں رت می� %ے۔ اور آح� ہ صرف دکھاوا ہ �ق ی� ر صاحب کے مظائ اق� و ی� ں، ئ� ی� ب�ے ہ% پ� ا زور د ی� ماز پVر ان� و ن� لK اصولی علماء ج� وں۔ می2 سکب�ے ہ% ن  اعث ب� ن�ودی کا ی� وش2  ج�

ے۔  ں گ ی� ات8 �ے ح� خ�ش دن اہ ت� مام گی� ا پVر ن� ی� %ے اور اس ن� ا کاف�ی ہ ن کری� لب�ے صرف علی علی اور ذکر حسی� �ے کے  ان Vلح ی ف�

ماری اکہ ہ% ے ی� ں گ واب دب� ے اور ان کا ج� ں گ ل کرب� ق� ل ت� گب8ے دلی8 �ے  لف دن �ہاد کے ح� ت د اور اح� لی� ق� اب سے ت� ر صاحب کی اس کی� اق� ل کر ی� Vے ح م آگ  ہ%
ں۔ اطل سے الگ کر سکی� ں اور اسے ی� ھ سکی� ں جق کو سمچ� سلی� ن8ی ت� پ�

ں۔ ی� �ے ہ% از کرن ک کام کا آع� ی� م اس ن� ام سے ہ% ب�ے ال کے ی� پ8 و آ ئ�

 اللھم صلی ال محمد و آل محمد۔
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اب  ں؟2ی� ی� اطل ہ% د کے ی� لی� ق� ر ت� ی� غ� ک عام کم علم آدمی کے اعمال ب� اای�  - کی�

ران و گی کہ ق� دا کرن�ی ہ% ی� Vت ن ہ اھلت� ں ی� ب�ے آپ می� Vپ ھر ا Vا ت و گی ی� د کرن�ی ہ% لی� ق� ع کی ت� ج� و کسی مر ا ئ� ص کو ی� خ�
ک عام ش2 %ے کہ ای� اق ہ ق� ات پVر ات�  اصولی علماء کا اس ی�

سکے۔ ذ کر  ود درست احکامات اح� ت سے ج� و شن�

¥ے %¥ے، ئ�و اس ک ا ہ ی� اہ% Vا ح اس( پVر عمل کری� ی� ذ کردہ احکامات )ق� ی اح� ب�ے ہ% Vپ ھی وہ صرف ا ھر ت� Vں، مگر ت ہی� ود پ� ت موج� ہ اھلت� ں ی� ص، ح�س می� خ�
ک عام ش2  اور ای�

ے کر �ے ط ن )ع( ن مہ معصومی� و کہ اب8 %ے ج� ار ہ ہ وہ معی� ی�گے(۔ اور ی� و ہ ہ% ھ ی� Vاس کے کچ ی� 8ے ق� ذ کردہ احکامات سوان کہ اس کے اح� وی� ں )کب� ی� اطل ہ%  اعمال ی�
%ے۔ ا ہ دی�

ات ری� ظ� رات کے ن� اری حص� ی� دی صاحب/ اخ� ار زی� ی2 ر ن� اق� ی�
کہ ی� %ے، خ� ا ہ ک حصہ لے لی� ن کا صرف ای� رامی� ن )ع( کے ق� مہ معصومی� �ے اب8 رات ن دی صاحب اور ان کے حامی حص� ار زی� ی2 ر ن� اق� سمن�ی سے ی�

دق�  ی�
%ے۔ لف ہ ات کے ح� س2 واہ% ات/ج� ری� ظ� د/ن� ای8 ہ ان کے عق� کہ ی� وی� %ے کب� ا ہ داز کر دی� ر ای� ظ� حصے کو ن� دوسرے 

لب�ے، معصوم ب�ے کے  پ� ا %ے کہ وہ اسلمی احکامات ح� ہ کاف�ی ہ لب�ے ی� عہ مسلم کے  ی� ھی عام ش2 ں کہ  کسی ت� ی� �ے ہ% ں دعویØ کرن اب می� ن�ی کی� Vر صاحب اپ اق�  ی�
ں: ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vث ت ہ حدن� وت کے طور پVر وہ ی� ب� ث لے لے۔اور پ2 ھی حدن� )ع( کی کون8ی ت�

اب   ل ، ی� اب العق� ث  22الکاف�ی ، کی� 7 ، حدن�

وں ب� ھاپ8 ن�ی ت� ب�ے دو دپ� Vپ ھے ا مچ� ا کروں کہ اگر  ں کی� ں اس صورت می� ھا: می� VوچV ہ )ع( سے ئ �ے امام_ زمای� ص ن خ�
ک ش2  ای�

واب ں ج� ط( می� ع )خ� ت� ن�ی ئ�وف� Vہ )ع( اپ ں؟ امام_ زمای� ث ملی� لف احادن� ی� علق( دو مخ� ملے کے مت� ی معا ک ہ%  سے )ای�
ک ہ ای� ھ عمل کرو کہ ی� ت کے سات� ت� ث پVر عمل کرو، اور اس پ� ک حدن� ں سے کسی ای� ں کہ: "ان می� ی� �ے ہ% رمان جرپ�ر ق�  ت�

ک کو ہ کرو کہ کسی ای� ت سے عمل ی� ت� %ے۔ اور اس پ� رض ہ %ے ح�_س کی اطاعت ق� ت�سے امام )ع( کا ف�ول ہ  ا
%ے۔" ت حاصل ہ ت� دوسرے پVر کون8ی ف�وف�

جہ   ائ8ق، صف� ف الحق� ب�ے کش2 کھن8 ں )دی� ی� %ے ہ% ان کر رہ ی� ہ ن� ک اور طرت�ق� �ے کا ای� ذ کرن ر صاحب اسلمی احکامات کو اح� اق� گہ پVر ی� ک اور ح� کن ای�   ( کہ صرف وہ56لی�
وں۔ ت رکھن�ی ہ% ران سے مظات�ق� و کہ ق� ں ج� ی� ات8 ث لی ح� احادن�
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اب     اب  199الکاف�ی، کی� ث  22 ، ی� 3 ، حدن�

ن�ی ث کی روش2 ران اور رسول )ص( کی احادن� �ز کو ق� ی Vر چ ا کہ ہ% رمای� �ے ق� د ال )ع( ن و عی� ں کہ ائ� ی� کہب�ے ہ% ن حر  �وب اب�  ائ
ں۔" ہی� ھ پ� Vان کے سوا کچ ی� کار ن� ت� ک پ� و ئ�و وہ ای� ہ ہ% �ق ی� ران کے مظائ ت ق� 8ے، اور اگر کون8ی روان� ان ں پVرکھا ح� می�

ہ وہ   ں کہ صرف ی� ی� ر صاحب لکھب�ے ہ% اق� ل کر ی� Vر آگے حVجہ پ ہ کے2اسی صف� دان8ی زمای� ی� ھے اور ان� ت� کب�ے  ان  ی� �ے ن� ن )ع( ن مہ معصومی� و کہ اب8 ھے ج� ت� ار     معی�
ھا۔ ا ت� وی� ا ہ% ہی حکم معلوم کری� ق� ں کون8ی اسلمی ف� ہی� ھے اگر اپ� ت� �ے  ون �را ہ% ی Vر عمل ئVعہ صرف اسی پ ی� ش2

ں کرن�ی2]ان   ہی� د پ� لی� ق� ع کی ت� ج� لب�ے کسی مر �ے کے  لہ معلوم کرن ہی مسی8 ق� ں کہ عوام کو ف� ی� ھب�ے ہ% ا Vا ح ت کری� ان� ہ ی2 ر صاحب ی� اق� ی�ش کر کے ی� Vات کو ت    روای�
ال و علم_ اصول ہ و علم_ رح� ق� و علم_ ف� ع کرام ج� ج� ھب�ے۔ اور علماء/مرا ا Vا ح ی� وی )ص( سے اسلمی حکم معلوم کر لب� ب� ت_ پ� ران و شن� کٹ ق� ری� لکہ ڈاپ8 ھب�ے، ی� ا Vح 

ود سے اسلمی ص ج� خ�
ک عام ش2 8ے کہ ای� ان ا ح� کل کر دی� ا مش2 ی� ن کو ان� اکہ دب� ں ی� ی� ں ہ% ی� دعن� ن�ی ی� Vون8ی اپ ان8ی ہ% ی� ن کی ن� ں، وہ سب ا_ ی� ب�ے ہ% ہ% �ے ر ں کرن ی� ات� رہ کی ی� ی�  وع�

اری کر کے دعات ح� ہ ی� ں کہ ی� ی� �ے ہ% ر صاحب الزام لگان اق� 8ے۔ آگے ی� ان ن کر رہ ح� گر ب� سکے اور علماء کا دست_ ی� ہ  ھی ی� �ے کا سوچ ت� ذ کرن  احکامات اح�
%ے[ ا رکھا ہ ی� لم ن� ا ع� ی� Vں ان ملے می� ن کے معا %ے اور لوگوں کو دب� م کر رکھا ہ ائ8 ارہ ف� ن پVر اح� �ے دب� رات ن علماء حص�

ن )ع( عی معصومی� ا واف� ں کہ آی� ی� �ے ہ% ہ کرن زی� ج� ن�ی سے ت� ن� ک ت� اری� ات/الزامات کا ذرا ی� ری� ظ� رات کے ان ن� اری حص� ی� دی صاحب/اخ� ر زی� اق� ب�ے اب ی� پ8  آ
ہی   علق صرف پ� �ے کے مت� ذ کرن �ے اسلمی احکامات اح� ہ علماء2ن ق� ال و علم_ اصول و ف� سے علم_ رح� ی� ج� عی دوسرے علوم  ا واف� ں اور کی� ی� رمان8ی ہ% ات ق�    روای�

ں؟ ی� دعات ہ% اری کردہ ی� ن�ی طرف سے ح� Vکی اپ

سکے؟ ں پVرکھ  ن�ی می� ران کی روش2 ث کو ق� %ے کہ وہ احادن� ت ہ لت� ہ اہ% ں ی� ص می� خ�
ر عام ش2 ا ہ%  کی�

ں( کی  % ی� %ے ہ% ل رہ ھی� Vد ت ای8 ہ عق� ت کے ی� ارن� ی� ن اخ� ی� ہ مومن� مارے ی� ہاں ہ% ا )ج� ڈی� ان/ای� اکسی� Vے اور75ی% ھب�ے لکھب�ے سے معذور ہ ڑ Vضد( عوام پ ت� ر ف� ھی� Vچ Vت(   
ں ہی� ران پ� Vورا ق� �ے ئ �ہوں ن ت ں کہ ح� ی� ت�سے ہ% ہت سے ا ں سے  پ� ن می� ں ا_ ی� ب�ے ہ% پ� ا ا ح� ا لکھی� ڑھی� Vہت  پ ھوڑا پ� و ت� ڑھا۔ اور ج� Vں پ ہی� ران پ� ھی ق� �ے کب� ہوں ن  اپ�

د  % ای� ڑھا۔ س2 Vعداد  10پ ت�سے لوگوں کی ب� کن ا و۔ لی� ڑھا ہ% Vران پ عہ ق� ک دف� �ے مکمل طور پVر ای� �ہوں ن ت وں کہ ح� ت�سے لوگ ہ% ی ا و گی کہ1  ہ% ہ ہ% د ی� ضد سے زای8 ت�    ف�
ر سی� ف�

ھ "ت� ھ سات� مہ کے سات� رج� �ے پ� �ہوں ن ت ں کہ ح� کھی� عداد دی� ت�سے لوگوں کی ب� و گا۔ اور اگر ا ڑھا ہ% Vر پVھی مکمل طور پ مہ ت� رج� ھ اس کا پ� ران کے سات� �ے ق� �ہوں ن ت  ح�
%ے۔ ر ہ مک کے پ�راپ� ں ن� àے می� اK آن ی� ب� ق� عداد ت� و، ئ�و ان کی ب� ڑھی ہ% Vھی مکمل پ آل_ محمد" ت�

ذ کر ل اح� ہی مسای8 ق� %ے کہ اس سے اسلمی ف� ا ہ ور حاصل کی� ھ کر عب� ھ سمچ� در گہران8ی کے سات� ران کو اسق� �ے ق� �ہوں ن ت عداد، کہ ح� ں ان لوگوں کی ب� ت�سے می� و ا  ئ�
%ے۔ ھی کم ہ ک سے ت� ں ای� زار می� عداد  ہ% ت�سے لوگوں کی ب� و ا ں، ئ� سکی�
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ع ف� اں کمی وا مای� ھی ن� ں اور ت� عداد می� و ان کی ب� 8ے ئ� ان اطر رکھا ح� ھی ملحوظ_ ح� ں، اگر اس کو ت� ی� سکب�ے ہ% ھ  ان کو سمچ� و عرن�ی زی� عداد کہ ج� ن کی ب� ی� عہ مومن� ی� ان�ی ش2 اکسی� Vاور ان ی 
8ے گی۔ ان و ح� ہ%

ں، اور اس ی� %ے ہ% ھل کہہ رہ را ت� د کو پ� لی� ق� �ہد کی ت� ت ں، اور مخ� ی� %ے ہ% ت کر رہ ات کی حمان� ری� ظ� اری ن� ی� ر صاحب/اخ� اق� و کہ ی� طب�ق�ے، ج� گ  ا کے وہ ملی� ڈی� ان اور ای� اکسی� Vاور ی 
ن کے ی� گ مومن� 8ے کہ ان ملی� ان ا ح� کھ لی� ہ دی� 8ے، ئ�و ی� ان ا ح� ار دے دی� ی� ب� �ے کا اج� ذ کرن ص کو اسلمی احکامات اح� خ�

ر عام ش2 ں کہ ہ% ی� %ے ہ% ہ کر رہ ات کا مظالی�  ی�
%ے۔ ست ہ Vادہ ت ں زی� ھی کہی� ت اور ت� سن�

ار دوسروں کی ت� می معی� علی� ہ کا اوسظاK ب� ق� طب�

ہل مرحلہ: Vپ 

ث کو مام احادن� �ے  ن� ہوں ن و گی کہ اپ� ا ہ% ای� ی� ن�ی ن� ن� ق� ات ت� ہ ی� ں ی� پVہلے مرحلہ می� ں ئ�و ان کو  ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vا ح ای� ی� ول ن� ب� ب�ے اعمال کو مف� Vپ ن اگر ا ی� گ مومن� ی� ہ مل مارے ی�  اگر ہ%
ں(۔ ی� گب8ے ہ% کب�ے  اد پVر  ی� ب� اس کی ت� ی� کہ وہ ق� وی� ں )کب� ی� اطل ہ% ہ ان کے اعمال ی� %ے، وری� ا ہ رکھ لی� ں ہ% ن�ی می� ران کی روش2 ق�

ی�سرا مرحلہ: ر صاحدوسرا اور ت� اق� ال ی� لہ  علم_ الرح� ای� رات  ب�مق� اری حص� ی� ب/اخ�

ات اور س2 واہ% و کہ ان کی ج� %ے ج� �ے رہ داز کرن ر ای� ظ� ث کو ن� ہ ان احادن� س2 می� ر صاحب ہ% اق� 8ے ی� ون �ے ہ% رر کرن ار مف� لب�ے معی� �ے کے  ذ کرن  اسلمی احکامات اح�
ں۔ ھی� الف ت� اس کے مح� ی� ق�

ا وہ ں کہ آی� ی� �ے ہ% ش کرن ب�ے کی کوش2 پ� ا علق ح� �وں کے مت� �ے والے راوئ ان کرن ی� ث ن� ن )ع( کی احادن� م معصومی� ں ہ% %ے کہ ح�س می� ال وہ علم ہ  علم الرح�
ک م ی� ھ ہ% ان8ی کے سات� Vث شح ن کی احادن� �ے معصومی� ہوں ن سکے کہ اپ� ا  ا ح� ماد کی� ت دار کہ ان پVر اعت� ان� ماد و دی� ل_ اعت� ای� ہ و ف� ق� ا کہ ت2 ھے ی� ت� ر و  کاذب  اح� اسق و ف�  ف�

ں.  ی� %ے ہ% دھ رہ ای� ھوٹ ی� ن )ع( پVر چ� ا کہ وہ معصومی� ں ی� ی� ا دی ہ% Vح ہی� Vپ

%ے۔[ ت سے لی ہ ل_سن� �ے اہ% عوں ن ی� وکہ ش2 %ے، ج� دعت ہ ک ی� ں ای� ن می� ال دب� %ے کہ علم_ الرح� ر صاحب کا دعویØ ہ اق� لکہ ی� ]ی�

اب  اب 198الکاف�ی، ی� ث 22، کی� :2، حدن�

ا علق کی� ث کے مت� ھا کہ آپ )ع( ان احادن� VوچV د ال )ع( سے ئ و عی� �ے ائ� ں ن ں: می� ی� کہب�ے ہ% ور  عق� ن ب� د ال اب�  عی�
ث ھ احادن� Vوں اور کچ ی ہ% Vہی�چ Vک پ م ی� وں سے ہ% ھب�

ماد سات� ل_ اعت� ای� ھ ئ�و آپ )ع( کے ف� Vں سے کچ ن می� ں ج� ی� �ے ہ% رمان  ق�
ں۔ ی� ں ہ% ہی� ماد پ� ل_ اعت� ای� و کہ ف� ں ج� ی� ی ہ% Vہی�چ Vب�عے پ ت�سے لوگوں کے ذر ک ا م ی� و کہ ہ% ں ج� ی� ات�سی ہ%
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ران اور ں ق� مہی� وت ب� ب� 8ے کہ ح�س کا پ2 ان ی�ش کی ح� Vث ت مب�ے ات�سی حدن� مہارے سا ا: "اگر ب� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
م و کہ ئ� ث پVر عمل کرو ج� ں ان احادن� ول کر لو۔ دوسری صورت می� ب� و، ئ�و ان کو ف� ا ہ% ں ملی� ث می�  رسول )ص( کی احادن�

وں۔" ی ہ% Vہی�چ Vب�عے سے پ �وں کے ذر ماد راوئ ل_ اعت� ای� ک ف� ی�

ں اور ی� %ے ہ% ماد کہہ رہ ل_ اعت� ای� ھ کو ف� Vں سے کچ ں اور ان می� ی� %ے ہ% رق کر رہ ں ق� ان می� ث کے راوی� ود حدن� کھا کہ معصوم )ع( ج� �ے دی�  پ�رادران_ گرامی! آپ ن
%ے ح�س کا معصوم )ع( دعت ہ ون8ی ی� ان8ی ہ% ی� ن�ی ن� Vا اصولی علماء کی اپ ن کری� ی� ھان ت� Vوں کی چ� %ے کہ راوئ ا ہ ی� ھی کون8ی کہہ سک ا اب ت� ماد۔ کی� ل_ اعت� ای� ر ف� ی� ھ کو ع� Vکچ 

ھا؟ ا ت� ں دی� ہی� �ے کون8ی حکم پ� ن

ں می� پVہلے ہ% �ے سے  ول کرن ب� ں ف� ہی� لکہ اپ� سکب�ے، ی� ں کر  ہی� ب�ول پ� د کر  کے ف� ی� ں ن� کھی� ث کو آی� ر حدن� %ے کہ ہ% ا ہ وی� ح ہ% ھی واص� ہ اصول ت� ث سے ی�  دوسرا اس حدن�
د ان  ڑے گا:2مزی� Vا پ  مراحل سے گذری�

ر  می� : 2 مرحلہ ب�

ک ی� Vھی خ ں ت� ن�ی می� ث کی روش2 مام احادن� گر ن� لکہ دی� و گا، ی� ا ہ% ک کری� ی� Vں خ ن�ی می� ران کی روش2 ں اسے ق� می� ہ صرف ہ% پVہلے، ی� �ے سے  ول کرن ب� ث کو ف� ک حدن�  ای�
گ ی� الف مل د مح� لی� ق� ہ ت� مارے ی� ک ہ% ب ی� %ے۔  اور ح� الف ہ ھر ان کے مح� Vا ت %ے ی� �ق ہ ث کے مظائ ت ان دوسری احادن� ہ روان� ا ی� و گا، کہ آی� ا ہ%  کری�

اس اور ی� ہ اعمال صرف ان کے ق� کہ ان کے ی� وی� ں )کب� ی� اطل ہ% ب�ے، ان کے اعمال ی� لن� ں کر  ہی� ہ کام پ� %ے( ی� ں ہ ہی� ی پ� ت ہ% لت� ہ اہ% ں ی� ن می� ن )ج� ی�  مومن�
ں(۔ ی� ن�ی ہ% ن پVر من� ظ�

ر  می� :3مرحلہ ب�

گر  ران اور دی� ں ان کا کون8ی حکم ق� می� ں، اور ہ% ی� ون�ی ہ% اد ہ% ض� ک دوسرے سے مت� و کہ ای� ں ج� ی� ان�ی ہ% ث آ ح� مب�ے ات�سی احادن� مارے سا ں ہ% ھ صورئ�وں می� Vاور کچ 
%ے کہ ا ہ ب�ے کا حکم دی� Vخ

ت� ا ں ح� ارے می� �وں کے ی� ث کے راوئ ں ان احادن� می� �ے ہ% ں معصوم )ع( ن ا۔ اس صورت می� ی� ں مل ہی� ھی پ� ں ت� ث می� ر احادن� �واپ�  مب
ں کہ رک کر دب� ات کو پ� ں ان روای� ی�لے می� ا ں۔ اور ان کے مق� ی� ی ہ% Vہی�چ Vک پ م ی� عے سے ہ% ب� ماد لوگوں کے ذر ل_ اعت� ای� و کہ ف� ں ج� ت دب� ت� ث کو ف�وف� م ان احادن�  ہ%

ں۔ ی� ماد ہ% ل_ اعت� ای� اف� رات ی� ن کے راوی حص� ج�

ں۔ ی� اطل ہ% ک ان کے اعمال ی� ت ی� �ے، اس وق� ان ں گذر ح� ہی� ھی پ� حلے سے ت� ی�سرے مر ن اس ت� ی� الف مومن� د مح� ی� ل ق� ہ ت� مارے ی� ک ہ% ی� ب� تVس ج�
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ر  می� ث4مرحلہ ب� لہ کی حدن� ظ� ن حن� : عمر اب�

ں کن8ی ث می� ں۔)اس حدن� و سکی� ول ہ% ب� ا کہ اس کے اعمال مف� ڑے گا ی� Vا پ ث پVر عمل کری� لہ کی اس حدن� ظ� ن حن� عہ کو عمر اب� ی� ر عام ش2 ں، ہ% حلے می� ھے مر ت� و Vج 
ے( ں گ ی� ھی آت8 لی مراحل ت� ذی�

اب  اب 196الکاف�ی، کی� ث 21 ، ی� 9 ، حدن�

ر  می� �ے 4:1مرحلہ ب� پVہلے آن ث  ک حدن� لہ پVر ای� ی8 ں کسی مس می� ھا: اگر ہ% VوچV د ال سے ئ و عی� �ے امام ائ� %ے کہ اس ن ا ہ  راوی کہی�
�ے والے معوم )ع( سے رت�ف لن س2 ں ت� عد می� ث ب� لہ پVر دوسری حدن� ہی�چVے، اور اسی مسی8 Vپ مہ )ع( سے   والے اب8

ک ت ی� ث پVر اس وق� ہلی حدن� Vا: "پ واب دی� �ے ج� ں۔ امام )ع( ن ث پVر عمل کرب� ں سے کس حدن� م ان می� و ہ%  ملے ئ�
ن8ی ہ پ� دہ امام سے ی� ں زی� مہی� ب ب� 8ے۔ اور ح� ان ہ مل ح� ث ی� ن8ی حدن� دہ امام )ع( سے پ� م کو زی� ک کہ ئ� ی� ب�  عمل کرو ج�

ث پVر عمل کرو۔" ن8ی حدن� ھر اس پ� Vو ت 8ے ئ� ان ث مل ح� حدن�

لب�ے آسان مہارے  و کہ ب� ں ج� ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vی ح لب�ے صرف وہ ہ% مہارے  و ب� م ئ� دا، ہ% اح� ں: "ی� ی� �ے ہ% رمان ے ق� ھر امام )ع( آگ Vت 
%ے"۔۔۔۔۔ ہ

ر  می� ں۔4:2مرحلہ ب� ا کرب� م کی� ں ہ% %ے کہ اس صورت می� ا ہ ۔۔۔راوی کہی�

ث کو ماری احادن� و ہ% لش کرو کہ ج� ص کو ی� خ�
ت�سے ش2 ں سے ا ب�ے می� Vپ م ا ب�ے کہ ئ� ہ% ا Vں ح مہی� ا: "ب� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن

ں �زب� ی Vں اور کون سی چ ی� ں حلل ہ% �زب� ی Vا چ ں کی� مات می� علت� ماری ب� و کہ ہ% ا ہ% �ز کا مظالعہ کی� ی Vے اس چ� و اور ح�س ن ا ہ% ت کری�  روان�
ھب�ے ا Vوں کو ح و۔ ئ�و ان دوئ�وں گروہ% ا ہ% ھ( مظالعہ کی� ن کا )گہران8ی کے سات� ی� گب8ے ف�وات� �ے  مارے دن �ے ہ%  حرام، اور ح�س ن

ص کو خ�
ں اس ش2 کہ می� وی� ے، کب� ں گ ضلہ کو مان لی� ت� ص کے ف� خ�

ں وہ اس ش2 لہ می� ی8 ں کہ اس مس ی� ات8 و ح� ق ہ% ق� ات پVر مب�  کہ اس ی�
ضلے کو ت� %ے، مگر اس کے ف� ا ہ ای� ضلہ شی� ت� �ق ف� مارے احکامات کے مظائ ص ہ% خ�

ب وہ ش2 وں۔ اور ح� ا ہ% رر کری� ی مف� اض� م پVر ف�  ئ�
ا کار کری� مارا اپ� %ے۔ اور ہ% �ے کے پ�راپ�ر ہ کار کرن مارا اپ� %ے اور ہ% ا ہ داز کری� ر ای� ظ� ہ ال کے احکامات کو ن� و ی� ا، ئ� ای� ا ح� ں کی� ہی� ول پ� ب�  ف�

%ے۔ اہ ہ رک کے پ�راپ�ر کی سطح کا گی� ہ س2 %ے اور ی� ا ہ کار کری� ال کا اپ�

ں4:3مرحلہ  ان می� مارے درمی� ک ہ% ر ای� ں سے ہ% لف�ی گروہ می� ی� ہ دوئ�وں اخ� �ے عرض کی: "اگر ی� ں ن %ے کہ می� ا ہ   راوی کہی�
ضلہ ت� وں کہ ان کا ف� ی ہ% ں اور اس پVر راض� اب کرب� ح� ی� وں(  کا اپ� ود ہ% ں موج� ی� ن� ہ صلجب� ں ی� ص )ح�س می� خ�

ت�سے ش2  سے ا
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علق ث کے مت� ان آپ کی حدن� ں اور ان کے درمی� ی� ات8 ضلے شی� ت� لف ف� ی� اص دو مخ� ح� ہ دوئ�وں اش2 کن ی� ے، لی� ں گ ی�  مات�
ب8ے؟  ن� ہ% ا Vا ح ا کری� ں کی� می� ں ہ% و، ئ�و اس صورت می� لف ہ% ی� اخ�

ا واب دی� �ے ج� ھب�ے امام )ع( ن ہ سمچ� ق� ن اور ف� ی� ں ف�وات� و، ح�س می� ادہ عادل ہ% و کہ زی� 8ے ج� ان ا ح� ضلہ مای� ت� ص کا ف� خ�
 کی: "اس ش2

و۔ اور اس صورت ادہ ہ% ں زی� ویØ می� ق� و کہ ت� و اور ج� ا ہ% Vادہ شح ں زی� ملے می� ث کے معا و حدن� و، اور ج� ود ہ% ت موج� ادہ صلحت�  زی�
8ے۔ ان ا ح� رک کر دی� ضلہ کو پ� ت� ص کے ف� خ�

ں دوسرے ش2 می�

کساں ں ی� وں اور لوگوں می� کساں عادل ہ% راد ی� ہ دوئ�وں اق� ا: " اگر ی� ت کی� اق� د دری� �ے امام سے مزی� %ے کہ اس ن ا ہ  راوی کہی�
ماد  ل_  اعت� ای� ںف� و، ئ�و اس صورت می� ہ ہ% ت حاصل ی� ت� ں سے کسی کو دوسرے پVر کون8ی ف�وف� وں، اور ان می� �ے ہ% ان �ے ح�  مان

ں؟" ا کرب� م کی� ہ%

ت کر م سے روان� و کہ وہ دوئ�وں ہ% 8ے گا ج� ان کھا ح� ث کو دی� ں اس حدن� ا: " اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
ول ب� ادہ مف� ں اس زی� %ے۔ اس صورت می� ول ہ ب� ادہ مف� ں زی� م لوگوں می� ث ئ� ں سے کون سی حدن� ں کہ ان می� ی� %ے ہ%  رہ

ں �ے می� ون ح ہ% ث کے صخی� ہور حدن� ادہ مش2 کہ زی� وی� 8ے کب� ان ا ح� رک کر دی� ث کو پ� 8ے اور دوسری حدن� ان ا ح� ث کو مان لی�  حدن�
ں۔۔۔۔۔۔ ی� �ے ہ% ان 8ے ح� ان Vکوک کم ی س2

کساں4:5مرحلہ  ں ی� ی لوگوں می� ث ہ% ھا: " اگر دوئ�وں احادن� VوچV د ئ �ے امام )ع( سے مزی� ں ن %ے کہ می� ا ہ   راوی کہی�
ا ا کی� ں کی� و اس صورت می� وں، ئ� ماد ہ% ل_ اعت� ای� کساں ف� و کہ ی� وں ج� ی ہ% Vہی�چ Vک پ م ی� ت�سے لوگوں سے ہ% وں اور ا ول ہ% ب�  مف�

8ے؟" ان ح�

�ق ت کے مظائ ران اور شن� ں سے کون ق� 8ے کہ ان می� ان کھا ح� ہ دی� ں ی� ا: " اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
ب�ول کر ں اسے ف� ں۔ اس صورت می� ی� ن کے ہ% ی� الف� مارے مح� و کہ ہ% ں ج� ہی� و پ� �ق ئ� ن کے مظائ ی� ہ ان ف�وات� ا کہ ی� %ے اور آی�  ہ
و کہ عامہ کے اصولوں سے 8ے ج� ان ا ح� %ے اور اس کو رد کر دی� �ق ہ ن کے مظائ ی� ت کے ف�وات� ران و شن� و کہ ق� 8ے ج� ان ا ح�  لی�

و۔ ا ہ% ت رکھی� مظات�ق�

ا: " ۔۔۔ اگر دوئ�وں   4:6مرحلہ  ت کی� اق� د دری� �ے امام )ع( سے مزی� %ے کہ اس ن ا ہ ہہ علماءراوی کہی� ت� ف�
ہف� �ے  ی�   ن

ت ک عامہ سے مظات�ق� ں سے ای� وں اور ان می� کب�ے ہ% ذ  ی )ص( سے اح� ن� ت_ پ� اب ال اور شن� ضلے کی� ت�  اصول اور ف�
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8ے؟" ان �روی کی ح� ی Vں کس کی ئ و، ئ�و اس صورت می� لف ہ% و اور دوسری عامہ کے ح� رکھن�ی ہ%

ت دان� ی ہ% ں ہ% کہ اس می� وی� و، کب� لف ہ% و کہ عامہ کے ح� 8ے ج� ان �روی کی ح� ی Vا: "اس کی ئ واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
%ے۔" ہ

و وں ئ� ول ہ% ب� ں مف� ی عامہ می� ث ہ% ا: " اگر دوئ�وں احادن� ت کی� اق� د دری� �ے امام )ع( سے مزی� ں ن %ے کہ می� ا ہ  راوی کہی�
8ے؟" ان ا ح� ا کی� ں کی� اس صورت می�

ول ب� ادہ مف� ں زی� ث حکمرائ�وں می� 8ے کہ کون سی حدن� ان کھا ح� ہ دی� ں ی� ا: "اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
8ے۔" ان ا ح� ث پVر عمل کی� 8ے اور دوسری حدن� ان ا ح� رک کر دی� %ے۔ اور اس کو پ� ہ

ب�ول 4:8مرحلہ  ں مف� ی حکمرائ�وں می� ث ہ% ھا: "اگر دوئ�وں احادن� VوچV د ئ �ے امام )ع( سے مزی� ں ن %ے کہ می� ا ہ   راوی کہی�
8ے؟" ان ا ح� ا کی� ں کی� وں ئ�و اس صورت می� ہ%

لب�ے ملب�وی کر دو ک کے  ت ی� �زوں کو اس وق� ی Vو ان چ�8ے ئ ی�ش آن Vحال ت ا: "اگر ات�سی صورت� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
%ے۔ ر  ہ ہی� �ے سے پ� ڑن Vں پ ی می� اہ% ی� ا ن� ی� ز پ�رن� ی� �زوں سے پVرہ% ی Vکوک چ ہ لو۔ مس2 ب�ے امام )ع( سے مل ی� Vپ م ا ک کہ ئ� ی� ب� ج�

%ے ا ہ صراK ان کا کہی� ے۔ مخ�ت� ں گ عمال کرب� لف اشی� �زوں والی صورئ�وں کو اصولی علماء کے ح� ی Vکوک چ ر صاحب ان مس2 اق� ے کہ ی� ں گ کھی� ے آپ دی�  ئ�وٹ: آگ
�وؤں پVر ب لف�ی ف� ی� ن ان اخ� �ہدب� ت ہ مخ� ھب�ے، مگر ی� ا Vا ح ی� رک کر دن� ں ان کو پ� ں اور اس صورت می� ی� کوک ہ% ہ مس2 لب�ے ی� %ے، اس  لف ہ ی� ں اخ� �وؤں می� ب ن کے ف� �ہدب� ت  کہ مخ�

ں۔ ی� %ے ہ% ں ڈال رہ ی می� اہ% ی� ن کو ن� لدب� ب�ے مق� Vپ عمل کروا کر ا

%ے، ود ہ ی موج� روع سے ہ% لف س2 ی� ں اخ� ث می� %ے۔ اوپVر دی گن8ی حدن� رق ہ ں ق� �ے می� ون کوک ہ% ں اور مس2 �ے می� ون لف ہ% ی� %ے کہ اخ� واب عرض ہ صراK ج� و مخ�ت�  ئ�
�روی کی ی Vہہ کی ئ ت� ف�

کھب�ے والے عالم اور ف� ادہ علم ر ں زی� لف کی صورت می� ی� ں کہ اخ� ی� %ے ہ% ا رہ ی� ہ ن� �ے کا طرت�ق� لف کو حل کرن ی� کہ معصوم )ع( اس اخ� ی�  خ�
ں۔ ی� ان8ی گن8 Vول ی ب� ں مف� ث عامہ کے حکمرائ�وں می� کہ دوئ�وں احادن� ی� ا، خ� ی� کوک ن� ت مس2 ا کر اس وق� ں ح� ر می� الکل آح� لہ ی� لف�ی مسی8 ی� ہ اخ� 8ے۔۔۔۔۔ اور ی� ان ح�

ر اق� %ے۔ لہذاØ ی� ا ہ عہ عوام گمراہ کری� ی� ا صرف عام ش2 ی� ا دن� ی� کوک ن� �وے کو مس2 ب لف�ی ف� ی� ر اخ� ن کے ہ% �ہدب� ت  صاحب کا مخ�
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ر  می� %ے 5مرحلہ ب� للی سے مروی ہ ی�س ہ%
ن ق� م اب� ں سلی� ہ می� لغ� ہج الی� و کہ پ� ا، ج� طب�ے پVر عمل کری�

خ� مول علی )ع( کے 

ں: ی� %ے ہ% رما رہ ا ق� ں کی� طب�ے می�
خ� ب�ے  Vپ ں کہ مول علی )ع( ا ی� کھب�ے ہ% ب�ے دی� پ8 آ

و کہ عام طور پVر لوگوں کے ا ج� ت کی� اق� علق دری� ث کے مت� عارض احادن� �ے آپ سے من گھڑت اور مت� ص ن خ�
ک ش2  ای�

ا: رمای� �ے ق� ں۔ اس پVر آپ ن ی� ان�ی ہ% ان8ی ح� Vں ی ھوں می� ات� ہ)

لط، ح اور ع� ہم، صخی� ح اور مت� اص، ، واص� شوخ، عام اور ح� شخ اور می� ا ھوٹ، ی� اطل، شچ اور چ� ں جق اور ی� ھوں می� ات�  لوگوں کے ہ)
ک کہ آپ ہاں ی� گب8ے۔ پ� 8ے  ان لگان ہی� ں آپ )ص( پVر پ� ود رسول )ص( کے دور می� %ے۔ ج� ھ ہ Vی کچ  سب ہ%

اس  Vمہارے ی %ے۔ ب� ہی�م ہ ا ج� ھکای�
àو اس کا ت�دھے گا ئ ای� ان ی� ہی� ھ پVر پ� ھ کر مچ� وچ� ان ئ� ص ح� خ�

و ش2 ڑا کہ ج� Vا پ ھ کر کہی� à4)ص( کو ات 

%ے اور ھ اور ہ Vر کچ اہ% و وہ ح�س کا ط� ک ئ� %ے۔ ای� ں ہ ہی� واں پ� Vح ات� Vن کا کون8ی ی ں کہ ج� ی� �ے والے ہ% ث لن  طرح کے لوگ حدن�
%ے ا ہ رای� �ے سے گھی� اہ کرن ہ گی� %ے۔ ی� ا ہ ی� ا لب� ی� طع ن� ع ق� ی�سی وض� %ے اور مسلمائ�وں ج� ا ہ ش کری� مات8 مان کی ن� ھ اور۔ وہ ان� Vاظن کچ  ی�

ل Vا ح ی� Vے۔ اگر لوگوں کو ن% ا ہ دھی� ای� ھوٹ ی� ھ کر رسول )ص( پVر چ� وچ� ان ئ� %ے۔ وہ ح� ا ہ ی� ک ھح� �ے سے چ� ڑن Vں پ اد می� ی� ہ کسی اق�  ی�
ہ و ی� کن وہ ئ� �ے۔ لی� �ق کرن ضدئ ہ اس کی پ� �ے اور ی� ہ کرن ب�ول ی� ث ف� و وہ اس سے کون8ی حدن� %ے ئ� ا ہ àھوی اف�ق اور چ� ہ می� ا کہ ی� ای�  ح�
ں شن�ی ی� ن2 %ے اور ان سے حدن� ھی ہ کھا ت� �ے رسول )ص( کو دی� %ے۔ اس ن ہ رسول )ص( کا صحان�ی ہ ں کہ ی� ی�  کہب�ے  ہ%
ب�ے لن� ب�ول کر  ات کو ف� ھے اس کی ی� Vے سمچ� ر سوچ ی� غ� ہ وہ ب� Vج ات� ی� Vے۔ خ% ا ہ ھی کی� ل_ علم ت� خصی�

ں۔ اور آپ )ص( سے ت� ی� ھی ہ%  ت�
م کو آگاہ کر رکھا ھی ئ� گ سے ت� گ ڈھی� %ے اور ان کے ری� ر دے رکھی ہ ی� وں کی چ� ق� اف� م کو می� �ے ئ� کہ ال ن ں۔ حالی� ی�  ہ%

ہی�م واؤں اور ج� �ش2 ی Vی کے ت ب�عے گمراہ% ان کے ذر ہی� %ے اور کذب و پ� رار رہ ھی پ�رق� عد ت� ھر وہ رسول )ص( کے ب� Vے۔ ت%  ہ
ا کر ی� ا اور حاکم ن� ھے( عہدوں پVر لگای� Vچ ھے ا Vچ کو )ا �ے ای� ہوں ن ہ اپ� Vج ات� ی� Vا۔ خ دا کی� ی� Vر و رسوخ ن ہاں اپ2 ب�ے والوں کے پ� پ� لوا د  کا ی�
ی اعدہ ہ% ہ ف� و ی� ارا۔ اور لوگوں کا ئ� گلے سے ای� ا کو  ی� ھی طرح دن� Vب�عے سے اچ ا اور ان کے ذر  لوگوں کی گردئ�وں پVر مسلط کر دی�

ن�ی Vے اپ� ن کو ال ن 8ے ان محدود لوگوں کے ) کہ ج� ں، سوان ی� �ے ہ% ا کرن ھ دی� ا والوں کا سات� ی� وں اور دن� اہ% ادس2 %ے کہ وہ ی�  ہ
%ے(۔ ں لے رکھا ہ ظ و امان می� حف�

و، ہت ئ�و رسول )ص( سے سن رکھا ہ% ھوڑا پ� �ے ت� %ے کہ ح�س ن ص ہ خ�
وا، اور دوسرا وہ ش2 ہ ہ% و ی� ک ئ� ں سے ای� ار می� Vح 

ھ اس Vہی کچ ا۔ پ� ولی� ں ئ� ہی� ھوٹ پ� ھ کر چ� وچ� ان ئ� ہ ح� ا۔ ی� و گی� ں اسے شہو ہ% ہ رکھ سکا اور اس می� اد ی� وں کا ئ�وں اسے ی� کن ج�  لی�
ھی ا ت� %ے اور کہی� ا ہ وی� �را ہ% ی Vھی عمل  ئ ود ت� %ے۔ اور اس پVر ج� ا ہ ان کری� ی� ہ دوسروں سے ن� %ے اور اسے ی� ں ہ رس می�  کی دسی�
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ں ت می� اداس2 ان�ی کہ اس کی ی� و ح� ر ہ% ی� %ے۔ اگر مسلمائ�وں کو اس کی چ� ا ہ �ے رسول )ص( سے شی� ں ن %ے کہ می� ہی ہ  پ�
ھوڑ Vو وہ اسے چ�ا ئ ای� و ح� ھی اس کا علم ہ% ود ت� لکہ اگر اسے ج� ب�ے۔ ی� پ� ہ ما ھی ی� ات کب� و وہ اس کی ی� %ے ئ� و گن8ی ہ وک ہ% Vھول ج  ت�

ا۔ ی� دن�

ا �ے کا حکم دی� ا لن ح� �ز کے ت� ی Vے کسی چ� ا کہ آپ )ص( ن �ے رسول )ص( سے شی� %ے کہ ح�س ن ص وہ ہ خ�
ی�سرا ش2  ت�

�ے �وں کہ اس ن ا ئ و سکا۔ ی� ہ ہ% ہ اسے معلوم ی� کن ی� ا، لی� �ے اس سے روک دی� ں رسول )ص( ن عد می� کن ب� %ے۔ لی�  ہ
�ز ی Vہ چ کن ی� ازت دے دی، لی� �ے اس کی اح� ھر آپ )ص( ن Vا، ت 8ے شی� ون �ے ہ% ع کرن �ز سے مت� ی Vرسول )ص( کو کسی چ 
ہ رکھ سکا۔ اگر وظ ی� شخ کو محق� ا ( ی� ث_ اد رکھا اور )حدن� شوخ کو ی� �ے )ف�ول( می� عن�ی اس ن ں آ سکی۔ ب� ہی� ں پ�  اس کے علم می�

ر مل ی� �ے کی چ� ون شوخ ہ% ھی اس کے می� ا اور مسلمائ�وں کو ت� ی� ھوڑ دن� Vو وہ اسے چ�ے ئ% شوخ ہ ہ می� ا کہ ی� ای� و ح� ود معلوم ہ%  اسے ج�
ب�ے۔ پ� ھوڑ د Vھی اسے چ ان�ی ئ�و وہ ت� ح�

مت دا اور عظ� وف_ ح� %ے۔ وہ ج� ا ہ دھی� ای� ں ی� ہی� ھوٹ پ� و ال اور اس کے رسول )ص( پVر چ� %ے کہ ج� ص ہ خ�
ھا وہ ش2 وت� Vج 

لکہ ح�س ون�ی۔ ی� ں ہ% ہی� ع پ� ف� لظی وا ں ع� ت می� اداس2 %ے۔ اس کی ی� ا ہ رت کری� ف� ر کذب سے ت� ظ� ی�ش_ ن� Vرسول )ص( کے ت 
و اد رکھا، ئ� شخ کو ی� ا ث_   ی� ا۔ حدن� ای� àھ گھی Vہ کچ ا ی� ڑھای� ھ پ� Vں کچ ا۔ اس می� ان کی� ی� ے ن� اد رکھا اور اسی طرح آگ ا، اسی طرح ی�  طرح شی�

%ے، ا ہ ی� ان� ھی ح� ث کو ت� ا۔ وہ اس حدن� اب پ�ری� ی� ب� ں رکھا اور اس سے اج� ر می� ظ� ھی ن� شوخ کو ت� ث_ می� ا۔ حدن� ھی کی�  اس پVر عمل ت�
ث ر حدن� %ے۔ اور وہ ہ% امل ہ %ے اور سب کو س2 ر ہ مہ گی� و کہ ہ% %ے ج� ا ہ ی� ان� ھی ح� ث کو ت� %ے، اور اس حدن� رہ محدود ہ  ح�س کا داپ8

%ے۔ ا ہ ی� ان� Vہح Vب2وں کو پ ہم حدپ� ح اور مت� ی واص� �وں ہ% %ے۔ اور ئ ا ہ ام پVر رکھی� کو اس کے محل و مق�

ھا۔ ا ت� وی� صوص ہ% لب�ے مخ� راد کے  ا اق� ت ی� و کسی وق� ھ کلم وہ ج� Vھا، کچ ا ت� وی� لب�ے ہ% ھی رسول )ص( کا کلم دوزخ کے   کب�
سکب�ے ں  ہی� ی پ� ھ ہ% و سمچ� ھے ج� ت� �ے  ا کرن ھی سن لی� راد ت� ت�سے اق� ھا۔ اور ا ا ت� وی� لب�ے ہ% راد کے  مام اق� ت اور ن� مام وق� و ن� ھ ج� Vاور کچ 

ب�ے شن� ہ  %ے۔ ئ�و ی� ا ہ ضد کی� ق� �ے کا م ان کرن ی� %ے اور رسول )ص( کا اس کے ن� ا ہ ا مراد لی� �ے اس سے کی� ھے کہ ال ن  ت�
ی معن�ی اور ق� ب� کن اس کے حف� ھے، لی� ت� ب�ے  لن� رار دے  ھی ق� ہوم ت� ھ اس کا مق� Vھے، اور کچ ت� �ے  ا کرن و لی�  والے اسے سن ئ�

�ے کی ں سوال کرن �ہی� ت ھے کہ ح� ت� ت�سے  ں سب ا ر می� می� غ� ت� Vہ اصحاب_ پ ھے۔ اور ی� ت� �ے  ون ف ہ% اواف� ہ سے ی� ضد اور وج� ق�  م
ں۔ مگر ھی سن لی� ہ ت� ھے ئ�و ی� Vچ Vو ھ ئ V8ے اور وہ کچ ان ا پVردت�سی آ ح� دو ی� ھے کہ کون8ی صجران8ی ی� ت� �ے  ا کرن اہ) Vہ ح و ی� لکہ وہ ئ� و، ی� مت ہ%  ہ%
ہ ھا۔ ی� ا ت� ھی رکھی� اد ت� ھر اسے ی� Vھا اور ت ا ت� ھی� VوچV علق ئ ں اس کے مت� ھی کہ مگر می� ہ گذرن�ی ت� �ز ات�سی ی� ی Vمب�ے کون8ی چ رے سا  می�
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اب۔ ات اور اشی� وہ) لف کی وج� ی� ں اخ� ات می� ث و روای� ں لوگوں کے احادن� ی� ہ%

ر  می� طب�ے کا ب�
خ� ں اس  %ے۔ اس می� ا ہ مہ کی� رج� ہ کا پ� لغ� ہج الی� �ے پ� ن صاحب ن ر حسی� عف� ن�ی ج� ں مف� %ے(208)اردو می�  ہ

ں؟ ی� لب�ے ہ% عی سے  اف� ب امام س2 ہ شن�ی المذہ% ق� �ے اصول_ ف� ا اصولی علماء ن ی� ک

%ے۔ ا ہ ای� ہ" کہا ح� ق� مام مراحل کو عام طور پVر "اصول_ ف� گب8ے ن� کب�ے  ان  ی� اوپVر ن�

جہ  ائ8ق" کے صف� ف الحق� اب "کش2 ن�ی کی� Vے اپ� ر صاحب ن اق� ود29ی� ام پVر ج� ہ" کے ی� ق� �ے "اصول_ ف� ہوں ن %ے کہ اپ� ا ہ   پVر اصولی علماء پVر زپ�ردست اعی�راض کی�
ح ہ کا صخی� ق� ہ کہ اصول_ ف� %ے۔ اور ی� عی سے لی ہ اف� ص امام س2 خ�

�ے شن�ی ش2 ہوں ن ں اپ� دعت اصل می� ہ ی� %ے اور ی� اری کر دی ہ دعت ح� ک ی� ں ای� ن می�  سے دب�
�ے ذ کرن ود سے اسلمی احکامات اح� ا کہ عام عوام ج� %ے ی� ا ہ لب�ے گھڑا گی� %ے اور اسے صرف اس  ں ہ ہی� عمال پ� ں کون8ی اشی� �ے می� ذ کرن  اسلمی احکامات اح�

%ے۔ ن�ی رہ ہ علماء کی محکوم پ� س2 می� سکے اور ہ% ہ کر  مت ی� کی ہ%

%ے؟ وا ہ ھرا ہ% ہ کے ان اصولوں سے ت� ق� و کہ ف� ے، ج� ں گ ا کہی� علق کی� ہ کے مت� طی� %ے ئ�و وہ مول علی )ع( کے اس خ� ہ دعویØ درست ہ ر صاحب کا ی� اق�  اگر ی�
سے کہ: ی� ج�

�ق۔• ا مظائ %ے ی� لف ہ ت ان کے ح� ہ روان� ا ی� ا کہ آی� ں پVرکھی� ن�ی می� ث کی روش2 ران اور احادن� ت کو ق� ھی روان� کسی ت�

ص • خ�
�ے وال ش2 ت کرن ا روان� ا کہ آی� کھی� ہ دی� ال: ی� مادعلم الرح� ل_ اعت� ای� ھی کہف� ھی ت� Vت اچ اداس2 ہ کہ اس کی ی� ا ی� ں، ی� ہی� ا پ� %ے ی� عہ ہ ی� ہ کہ ش2 ا ی� ں، ی� ہی� %ے کہ پ�   ہ

ں۔۔۔۔۔۔ ہی� پ�

ر صاحب کے اق� عی ی� ا واف� %ے، اور کی� ہ ہ ا درج� ں کی� عت می� رب� ال کا اسلمی س2 ہ اور علم الرح� ق� %ے کہ اصول_ ف� ا ہ ی� ان سک ر کون8ی ح� عد ہ% ھب�ے کے ب� ڑ Vہ پ طی� ہ خ� صراK ی�  مخ�ت�
ں۔ ہی� ب8ے کہ پ� ن� ہ% ا Vا ح ی� رار دے دن� دعت ق� �ق اسے ی� دعویØ کے مظائ
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ں؟ ہی� %ے کہ پ� ماد ہ ل_ اعت� ای� 8ے کہ کون8ی راوی ف� ان ا ح� ای� سے ح� کی� ہ  ی�
ف، عب� ھی راوی پVر آپ ض� %ے کسی  ت� ب ہ ت� اس علم_ ع� Vا آپ کے ی ے کہ کی� ں گ ی� ھات8 àراض ات�ہ اعی رات اکی2ر ی� گ حص� ی� اری مل ی� ہ اخ� ے کہ ی� ں گ کھی�  آپ دی�

ں؟ ی� ب�ے ہ% پ� �ویØ لگا د ب �ے کا ف� ون ماد ہ% ل_ اعت� ای� ا ف� ا ی� ی�

ان�ی ی کاف�ی مان�ی ح� عوں کی گواہ% ی� مام ش2 ں ان ن� سکے اور اس سلسلے می� ا  ا ح� ن کی� عی� ات کا ب� %ے کہ اس ی� لب�ے گن8ی ہ ی اس  اد رکھی ہ% ی� ب� ال کی ت� اب، علم الرح� ی� و خ�  ئ�
ا اس و کی� ھا ئ� ک ت� ھی� àہ ت ظ� ھا۔ اور اگر حاق� ہ کی�سا ت� ظ� و اس کا حاق� ھا ئ� عہ ت� ی� ی۔ اور اگر ش2 اصن� ا ی� ھا ی� عہ ت� ی� ا وہ ش2 ں کہ آی� ی� ب�ے ہ% پ� ا و کہ اس راوی کو ذان�ی طور پVر ح� %ے ج�  ہ

ث کو دہ احادن� شوخ س2 ا وہ می� سکے، اور کی� ت کر  ھ کر روان� ں مکمل طور پVر سمچ� �وں می� اطن�ی معب ری اور ی� اہ% ث کو اس کے ط� ھی کہ کسی حدن� ت ت� لت� ہ اہ% ں ی�  می�
رہ۔ ی� رہ وع� ی� ں۔۔۔ وع� ہی� ھا کہ پ� ا ت� ث سے الگ کر سکی� دوسری احادن�

ں۔ اس پVر سادہ سا ی� �ے ہ% ش کرن �ے کے کوش2 ں آن�ی اور وہ مذاق اڑان ہی� ھ پ� ات سمچ� ہ ی� رات کو ی� گ حص� ی� %ے کہ مل ا ہ وی� ہ ہ% کہب�ے سے اکی2ر ی� مارے اس   مگر ہ%
ت ت� ث پVر ف�وف� ماد" راوی کی حدن� ل_ اعت� ای� ر ف� ی� ث کو "ع� ماد" راوی سے مروی حدن� ل_ اعت� ای� %ے کہ "ف� و امام کا ف�ول ہ ہ ئ� 8ے کہ ی� ان ا ح� ھوڑ دی� Vں چ ہی�  سوال کر کے اپ�

ا ی� Vے کا ن� ون ماد ہ% ل_ اعت� ای� ¥ے ف� %ے ح�س کی مدد سے آپ راوی ک راغ ہ Vادو کا ح ا ح� اس کی� Vال کے آپ کے ی ر علم_ رح� ی� غ� ں کہ ب� ا دب� ی� ی ن� ود ہ% %ے۔ ئ�و آپ ج�  ہ
ے؟ ں گ ی� لت8 Vح

%ے؟ ادہ ہ ں زی� ہ علم می� ی� ق� 8ے کہ کون سا ف� ان ا ح� ای� سے ح� کی� ہ  ی�
گ ح ی� اری مل ی� ہ اخ� و کہ ی� ک اور عام اعی�راض ج� ہ علمای� ی� ق� 8ے کہ کون سا ف� ان ا ح� ای� سے ح� کی� ہ  ں، مگر ی� ی� �ے ہ% و کرن د ئ� لی� ق� %ے کہ آپ ت� ہ ہ ں، ی� ی� �ے ہ% ھان àرات اکی2ر ات  ص�

%ے؟ ادہ ہ ں دوسرے سے زی� می�

%ے کہ وہ ا ہ وی� ا علم ہ% ی� اس ان� Vے۔ ان کے ی% ا ہ ای� ریØ کہا ح� ی� ل_ چ� ں اہ% �ہی� ت ں ح� ی� اعلم لوگ ہ% ہت ی� ھ پ� Vے کہ کچ% ہ ہ ہ ی� ں اس کا عام طرت�ق� ا می� ی� اب، اصولی دن� ی� و خ�  ئ�
%ے۔ علم" ہ Øے کہ کون "ا% ا ہ ای� ا ح� ضلہ کی� ت� ہ ف� ہادت پVر ی� ریØ کی ش2 ی� ل_ چ� ہی اہ% ھر اپ� Vے۔ ت% ا علم ہ ی� اس کب� Vں کہ کس عالم کے ی دازہ لگا سکی� ات کا ای� اس ی�

ں۔ ئ�و ان کی ی� لگب�ے ہ% �ے  ب�ے اور مذاق اڑان ہ% ا Vا ح ں کری� ہی� ب�ول پ� %ے مگر ف� ھر آن�ی ہ Vا ت ں آن�ی، ی� ہی� ں پ� ھ می� ات سمچ� ہ ی� رات کو ی� گ حص� ی� اری مل ی�  مگر عموماK ان اخ�
ں ضلوں می� ت� ں کہ ان کے ف� ی� %ے ہ% عوں کو حکم دے رہ ی� ود ش2 ں امام ج� %ے ح�س می� ڑن�ی ہ Vی�ش کرن�ی پ Vث ت لہ کی حدن� ظ� ن حن� ں اوپVر دی گن8ی عمر ب� دمت می�  ح�

ں کہ وہ ی� �ے ہ% ں گذارش کرن دمت می� رات کی ح� گ حص� ی� م مل و ہ% %ے۔ ئ� ادہ ہ ں زی� ویØ می� ق� و کہ علم اور ت� 8ے ج� ان ا ح� ضلہ مای� ت� ں اس کا ف� لف کی صورت می� ی�  اخ�
%ے؟ ا ہ ہ عظا کی� ت�مای� Vب�ے کا کون سا پ Vپ ا ویØ ی� ق� عوں کو ان کے علم اور ت� ی� �ے ش2 مہ )ع( ن ں کہ اب8 ا دب� ی� ں ن� می� ی ہ% ود ہ% ج�
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%ے؟ ا لزمی ہ ی� ان� ان کا ح� لب�ے عرن�ی زی� �ے کے  ور حاصل کرن ا اسلمی احکامات پVر عب� ی� ک

کن و۔ لی� ا ہ% ھ سکی� ان سمچ� ی عرن�ی زی� ک آدمی ہ% ں سے ای� زار می� د ہ% ای� %ے کہ س2 ہ ہ م کی کمی کی حالت ی� علی� ں ب� ان می� اکسی� Vں کہ ی ی� حVکے ہ% ان کر  ی� ی ن� پVہلے ہ% م اوپVر   ہ%
ں: ی� کھب�ے ہ% ب�ے اب امام_ معصوم )ع( کا ف�ول دی� پ8 ں۔ آ ا کرب� ذ کی� ود سے اح� ں کہ وہ اسلمی احکامات ج� ی� %ے ہ% ر صاحب ان لوگوں کو اکسا رہ اق� ی�

ں سر کا ں کہ اس می� ی� �ے ہ% رمان ا ق� ں کی� ارے می� ا:"آپ )ع( مسح کے ی� �ے امام )ع( سے سوال کی�  "راوی ن
و گا؟ عمال ہ% ی اشی� ک حصہ ہ% صرف ای�

ا عمال کی� وس_ �م  (  کا اشی� ؤ� _ر� ام س¥ح�وا  پ� ں "ب  ) و¥ ت می� %ے کہ آن� ر ہ اہ% ات سے ط� �ز اس ی� ی Vہ چ ا: "ی� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
%ے۔" ا ہ گی�

%ے؟ ا ہ ذ کر سکی� ح اسلمی احکامات اح� ر صخی� ی� غ� �ے ب� ان ص عرن�ی ح� خ�
ل ش2 اہ% ک ح� %ے کہ ای� ا ہ ی� ہ دعویØ کر سک ھی کون8ی ی� ا اب ت� کی�

ھب�ے: ڑ Vاب پ ن�ی" کی کی� ن� م ج� ی� لب�ے "محمد اپ�راہ% ب�ے کے  پ� ا د ح� علق مزی� ہ کے مت� ق� ں اصول_ ف� ب می� عہ مذہ% ی� ش2
Ijtihad: Its Meaning, Sources, Beginnings and the Practice of Ra'y 

ہ: ج� ی�
�
ن ت�

اسات ی� ہ ان کے اعمال صرف ان کے ق� ڑے گا، وری� Vا پ مام مراحل سے گذری� ن کو ان ن� ی� د مومن� لی� ق� ن_ ت� ی� الف� مارے ان مح� و ہ% %ے ئ� ا ہ ای� ی� ول ن� ب�  اگر اعمال کو مف�
ے۔ ں گ ی� ات8 Vرار ی اطل ق� ے اور ی� وں گ مل ہ% ت� پVر مش2

ی ۔ اور اب ں رہ% ہی� ب پ� د واح� لی� ق� ں اور اب آپ پVر ت� ی� گب8ے ہ% ن  �ہد ب� ت %ے کہ آپ مخ� و اس کا مظلب ہ ں ئ� ی� گب8ے ہ% مام مراحل سے گذر   اور اگر آپ ان ن�
د لی� ق� لب�ے ت� ص کے  خ�

ت�سے ش2 ں کہ ا ی� %ے ہ% کہب�ے آ رہ و اصولی علماء  %ے ج� ات ہ ی ی� ہ وہ% ے )اور ی� وں گ �ے ہ% ود سے معلوم کرن مام اسلمی احکامات ج�  آپ کو ن�
وں ب�ے حامب� Vپ ث ا مام احادن� ہ ن� �ے ی� ر صاحب ن اق� ا کہ ی� ی� Vں ن ہی� ں پ� می� %ے( ہ% ود ہ ت موج� �ے کی صلحت� ان مام مراحل سے گذر ح� ں ان ن� %ے ح�س می� ں ہ ہی�  پ�

%ے۔ مام اعمال پVر گواہ ہ مارے ن� ک ال ہ% ی�س2 ں؟ اور ت� ی� ات8 Vھی Vوں چ سے کب�
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لب�ے درکار اوصاف ب�ے کے  ن� ت� ن�ی  ں مف� ر می� ظ� ن )ع( کے ن� مہ معصومی� اب8

اب  عہ، ی� رب� اح الس2 %ے:355، ص 63مصی� ت ہ ہ روان�  پVر امام الضادق )ع( سے ی�

ھی ث کے ت� ھ احادن� ھ سات� و، اور اس کے سات� �وں کا علم ہ% ران کے معب %ے کہ اسے ق� لب�ے لزمی ہ ن�ی کے  ک مف�  ای�
و کہ آداب و ج� ا ہ% ی� ان� ل کو ح� مام مسای8 و، اور ان ن� ا ہ% ھی علم رکھی� �وں کا ت� درون�ی معب ت کا ای� ر آن� و۔ اور وہ ہ% �وں کا علم ہ% ح معب  صخی�

اق ق� ا ات� لف ی� ی� ں اخ� ن می� ھب�ے ج� ا Vا ح وی� �زوں کا علم  ہ% ی Vمام چ ں۔ اسے گہران8ی سے ان ن� ی� کھب�ے ہ% علق ر  اور معاملت سے ب�
ھر Vے۔ ت% ا ہ و رہ) دا ہ% ی� Vاق ن ق� ا ات� لف ی� ی� ہ اخ� ہ سے ی� ن کی وج� ھب�ے ج� ا Vا ح وی� ھی علم ہ% ات کا ت� وہ) مام وج� %ے، اور ان ن� ا ہ ای� ا ح� ای� Vی 
د اور لمی� ھب�ے، عق� ا Vا ح وی� ھی ہ% ک کار ت� ی� سکے۔ اور اس کو ن� اب کر  ح� ی� �ز کا اپ� ی Vھب�ے کہ درست چ ا Vون�ی ح ت ہ% لت� ہ اہ% ں ی�  اس می�

و۔ ود ہ% ت موج� لت� ہ اہ% ں ی� کہ اس می� رطی� س2 %ے ت� ا ہ �ویØ دے سکی� ب ص ف� خ�
ب�وں کا حامل ش2 مام صلجن� ہ ن� ی۔ ی� ق� مب�

�ے اعمال ہوں ن ا اپ� ں اور کی� ہی� ا کہ پ� ث پVر عمل کی� �ے مول علی )ع( کی اس حدن� عوں ن ی� �وں کے ش2 ہ صدئ ی� ا گذش2 ں کہ کی� ی� ھب�ے ہ% Vچ Vو ر صاحب سے ئ اق� م ی�  ہ%
مہ از اب8 �ہاد کا آع� ت ں اح� عوں می� ی� وا کہ ش2 ں ہ% ہی� ہ پ� %ے ئ�و اس کا مظلب ی� ں؟ اگر پVرکھا ہ ہی� ہ( پVر پVرکھا کہ پ� ق� ث کو ان مراحل )اصول_ ف� پVہلے احادن� �ے سے   کرن
عی سے اف� ہ کو امام س2 ق� �ے اصول_ ف� ہوں ن ں کہ اپ� ی� %ے ہ% وں دے رہ ہ الزام کب� ھر اصولی علماء کو آپ ی� Vو ت ھا؟ ئ� ا ت� و گی� ی ہ% ں ہ% ہ می� ن )ع( کے زمای�  معصومی�

%ے؟ ا ہ لی�

مام ا ن� و کی� ں، ئ� ذ کرب� ود اح� لب�ے اسلمی احکامات ج� ب�ے  Vپ ں کہ وہ ا ی� %ے ہ% رات کو کہہ رہ عہ حص� ی� مام عام ش2 و ن� %ے کہ آپ ج� ہ ہ ر صاحب سے دوسرا سوال ی� اق�  ی�
ں؟  مام مراحل سے گذار سکی� ہ کے ان ن� ق� ث کو اصول_ ف� مام احادن� %ے کہ وہ ن� ان�ی ہ ان8ی ح� Vت ی لت� ہ اہ% ں ی� رات می� عہ حص� ی� عام کم علم ش2

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  علق سوالت3 ی� د سے مت� لی� ق�  : ت�

و کہ ان�ی ہ% ان8ی ح� Vت ی لت� ہ اہ% ں ی� ن می� ں، ج� د کرب� ی� ل ق� ت�سے علماء کی ت� کھب�ے والے ا %ے کہ وہ  علم ر ا ہ ہ حکم دی� ھی ی� عوں کو کب� ی� ب�ے عام ش2 Vپ �ے ا ن )ع( ن ا معصومی�  کی�
ں؟ ذ کر سکی� �ق اسلمی احکامات اح� وں کے مظائ 8ے طرت�ق� ون 8ے ہ% ان ی� ن )ع( کے ن� وہ معصومی�

و علمہ ث ج� ں کہ وہ احادن� ی� ں ہ% ل کی� ق� ل ت� اب کے ذی� ھی اس ی� �ے ت� ر صاحب ن اق� ث ی� ھ احادن� Vں سے کچ ں۔ ان می� ی� ود ہ% ث موج� اں، ات�سی کن8ی احادن� ی ہ)  ج�
ر صاحب ان پVر اق� عد ی� �ے کے ب� ل کرن ق� ات ت� ہ روای� ں۔ ی� ی� ں ہ% ل کی� ق� ں ت� ل کے جق می� �ے کے دلی� ون ب ہ% د" کے واح� لی� ق� �ے "ت� ری )اصولی عالم( ن  حاپ8

کن %ے۔ لی� ں کرن�ی ہ ہی� ت پ� ان� ب�ے کو ی2 پ� �ویØ د ب ا ف� د ی� ی� ل ق� ھی ت� ث ت� ں سے کون8ی حدن� ں کہ ان می� ی� �ے ہ% ش کرن �ے کی کوش2 ت کرن ان� ہ ی2 ں اور ی� ی� �ے ہ% رمان صرہ ق� ت�  پ�
ں: ی� اں ہ% امی� ں کن8ی ح� جث می� Vوری ت� ر صاحب کی اس ئ اق� ی�

ا۔1 چ سکی� ہی� Vں پ ہی� ک پ� ھی جق ی� ھی ت� ص کب� خ�
ھب�ے وال ش2 ڑ Vاب کا پ %ے کہ ان کی کی� جرت�ف کر دی ہ ن�ی ت� ں اپ� مے می� ج� ر ات کے پ� ھ روای� Vے کچ� ر صاحب ن اق� ( ی�

و کہ ان کے2 %ے ج� ح کر دی ہ ت� ر س2 %ے اور اس کی ئ�وڑ مروڑ کر ات�سی ت� ا ہ ک حصہ لی� ث کا صرف ای� �ے حدن� ر صاحب ن اق� ں ی� ات کے سلسلے می� ھ روای� Vاور کچ ) 
د کے ای8 کہ وہ ان کے عق� وی� ں کب� ی� گب8ے ہ% ا  Vھی Vالکل چ ھب�ے والوں سے ی� ڑ Vب�ے پ Vپ ر صاحب ا اق� ث کا دوسرا حصہ ی� کہ ان احادن� ی� سکے۔ خ� ل کھا  د سے می� ای8  عق�

%ے۔ ا ہ ای� لف ح� الکل ح� ی�

ں، ا دب� Vح ہی� Vث پ ھا کہ وہ لوگوں کو ان کی احادن� ا ت� ہ حکم دی� ہاء کو صرف ی� ق� �ے ف� ن )ع( ن مہ معصومی� %ے کہ اب8 ہ ہ دہ ی� ی� رات کا عق� اری حص� ی� ر صاحب / اخ� اق�   )ی�
ں عام ہ می� ل زمای� ں کہ اوای8 ی� �ے ہ% د دعویØ کرن ہ لوگ مزی� ں۔ ی� ھی دب� �ویØ ت� ب اد پVر کون8ی ف� ی� ب� ث کی ت� ن�ی طرف سے ان احادن� Vھی کہ اپ ں دی ت� ہی� ازت پ� ہ اح�  مگر ی�

ود اد پVر ج� ی� ب� ث کی ت� لکہ ان احادن� ھے، ی� ت� ب�ے  لن� ں  ہی� �ویØ پ� ب کن ان سے کون8ی ف� ھے،   لی� ت� �ے  ان ب�ے ح� لن� ث  مہ کی احادن� اس صرف اب8 Vہاء کے ی ق� عہ ف� ی�  کم علم ش2
ھے(۔ ت� �ے  لہ کا حل معلوم کرن ی8 ہی مس ق� ف�

اعلم اصحاب3 ب�ے ی� Vپ ں ا اظ می� الکل صاف الق� ن )ع( ی� ں معصومی� ن می� ں کہ ج� ی� گب8ے ہ% ر صا حب سرے سے گول کر  اق� ث کو ی� ح احادن� ھ ات�سی واص� Vاور کچ ) 
جہ  ق کے صف� ائ8 ف الحق� اب کش2 ن�ی کی� Vاپ Kل ں۔  می2 ی� %ے ہ% ا رہ ی� ط ن� رائ8 ود س2 لب�ے موج� ب�ے کے  پ� �ویØ د ب ں اور ف� ی� %ے ہ% ب�ے کا حکم دے رہ پ� �وی د ب   پVر262کو ف�

ں: ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vث ت ل حدن� ہ ذی� درج� ر صاحب می� اق� ں ی� من می� ل" کے ض� ں دلی� ارھوب� "ی�

ا کون8ی دوسری ن ی� ن دب� ں لی� م می� ب ئ� ا کہ ح� ا اور کہلوای� ح� ھی� ہ کی طرف ت� ب�ے صحای� Vپ �ے ا ر صادق )ع( ن عف� ھے امام ج� مچ� " 
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ت�سے م ا و ئ� ڑے ئ� Vا پ وع کری� وں کی طرف رج� ن� اض� ائ�ون ف� لب�ے ان لف� �ے کے  ضلہ کرن ت� و ح�س کا ف� ھ کھڑا ہ% àازغہ ات ی� سم کا ن�  ق�
ی اض� م پVر ف� ن�ی طرف سے ئ� Vص کو اپ خ�

ت�سے ش2 ں ا و ئ�و می� ا ہ% ت رکھی� مارے حلل اور حرام کی معرق� و ہ% ا ج� ار کری� ی� ب� ص کو اج� خ�
 ش2

وں" ا ہ% رر کری� مف�

ں: ی� 8ے لکھب�ے ہ% ون �ے ہ% صرہ کرن ت� ث پVر پ� ر صاحب اس حدن� اق� ے ی�  آگ

8ے اور ن�ی طرف سے ران Vہ کہ اپ %ے ی� ی ہ و رہ% ث کی ہ% ن حدن� ی� ث اور عارف� ان حدن� ات راوی� ھی ی� ں ت� ث می�  "اس حدن�
د۔" لی� ق� ہ ت� �ہد اور ی� ت ہ مخ� %ے، ی� �ہاد ہ ت ہ اح� ں ی� ث می� ب�ے والوں کی۔ اس حدن� پ� �وے د ب ن�ی احکام کے ف� اس سے ط� ی� ق�

%ے۔ ا ہ ں لی� ہی� داری سے کام پ� مای� ں ان� �زوں می� ی Vل چ ہ ذی� درج� ر سے می� اق� ں ی� من می� ث کے ض� اس حدن�

%ے۔1 ں ہ ہی� �ق پ� ھی اصل می�ن کے مظائ ہ کسی طرح ت� %ے اور ی� جرت�ف کی ہ ں کھل کر ت� مے می� ج� ر ث کے پ� ( حدن�

کہ اس2 ی� سکے۔ خ� ن  �ق ب� د کے مظائ ای8 ہ ان کے عق� %ے کہ ی� ح ئ�وڑ مروڑ کر ات�سی کی ہ ت� ر س2 %ے اور اس کی ت� ا ہ ک حصہ درج کی� ث کا صرف ای�  ( اس حدن�
%ے۔ ا ہ ای� لف ح� الکل ح� د کے ی� ای8 ہ عق� ی� ود ساخ� کہ وہ ان کے ج� وی� ں- کب� ی� گب8ے ہ% گل  ث کے دوسرے حصہ کو صاف پ� حدن�

ھب�ے والوں ڑ Vرم پ�ب�ے محی Vپ %ے کہ ا روری ہ ں، ص� کھی� ث کو دی� م اس مکمل حدن� پVہلے کہ ہ% ں مگر اس سے  ی� کھب�ے ہ% مہ دی� رج� ح اور مکمل پ� ث کا صخی� ب�ے اس حدن� پ8  آ
ں۔ ھ سکی� ح طور پVر سمچ� ث کو صخی� ھب�ے والے اس حدن� ڑ Vاکہ پ ں ی� ی� کسے ہ% کہب�ے  ں  �ویØ  اصل می� ب ں کہ  ف� ح کرب� ہ واص� م ی� لب�ے ہ% کے 

%ے؟ ا ہ ی� ں ک �ویØ اصل می� ب ف�
ب�ے علم Vپ ث_ معصوم )ع( کو ا ات اور احادن� ران�ی آی� ں کہ ق� ہی� ھ پ� V8ے کچ �ویØ اس کے سوان ب لکہ ف� %ے۔  ی� ا ہ وی� ں ہ% ہی� ضلہ پ� ت� ال / ف� ی� ا ذان�ی خ� ی� Vی کا ان�ن �ویØ مف� ب  ف�

اد پVر  ی� ب� 8ے اور اس ت� ان ھا ح� ں سمچ� �وں می� ح اور اصل معب �ق ان کے صخی� ضلہکے مظائ ت� 8ے۔ف� ان ا ح� ای�  شی�

�ق ھ کے مظائ ب�ے علم اور سمچ� Vپ عن�ی ا �وی )ب� ب ں ف� ب می� عہ مذہ% ی� %ے کہ ش2 ش کی ہ �ے کی کوش2 ت کرن ان� ہ ی2 گہ ی� ں کن8ی ح� اب می� Vوری کی� ن�ی ئ Vے اپ� ر صاحب ن اق�  ی�
ر کو وں کے س2 ب� �

ن ب�وں اور ان کے مق� اضن� و کہ ی� ں ج� ی� ں ہ% ی�ش کی� Vات ت ن )ع( کی وہ روای� �ے معصومی� ہوں ن ل کے طور پVر اپ� %ے اور دلی� ا حرام ہ ی� ضلہ( دن� ت�  ف�
ں۔ ی� %ے ہ% ش کر رہ �ے کی کوش2 اں کرن VسیVر حVہاء پ ق� عہ ف� ی� ں ش2 ہی� ر صاحب اپ� اق� ں۔ مگر ی� ھی� لب�ے ت� �ے کے  ر کرن اہ% ط�

%ے ا ہ ا علم اصحاب کو حکم دی� ب�ے ی� Vپ �ے ا مہ )ع( ن ں اب8 ن می� ں کہ ج� ی� ود ہ% ھی موج� ث ت� ح اور صاف احادن� الکل واص� ن )ع( کی ی� اس معصومی� Vمارے ی کہ ہ% ی�  خ�
م معصوم )ع( کی ب�ے اب ہ% پ8 ں(۔ آ ا کرب� ای� ی� درون�ی مظلب کو ن� ح اور ای� ث کے صخی� لہ پVر احادن� ی8 ں کسی مس ہی� عن�ی اپ� ں )ب� ا کرب� �ویØ دی� ب عوں کو ف� ی�  کہ وہ کم علم ش2
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%ے(۔ ی ہ اک کر رہ% Vردہ حVد کا پ ای8 ث ان کے عق� ح حدن� ہ واص� کہ ی� وی� ں کب� ی� گب8ے ہ% ا  Vھی Vر صاحب صاف چ اق� ں )ح�س کو ی� ی� کھب�ے ہ% ت کو دی� ی روان� ک ات�سی ہ% ای�

اب  عہ، ی� رب� اح الس2 %ے:355، ص 63مصی� ت ہ ہ روان�  پVر امام الضادق )ع( سے ی�

ھی ث کے ت� ھ احادن� ھ سات� و، اور اس کے سات� �وں کا علم ہ% ران کے معب %ے کہ اسے ق� لب�ے لزمی ہ ن�ی کے  ک مف�  ای�
و کہ آداب و ج� ا ہ% ی� ان� ل کو ح� مام مسای8 و، اور ان ن� ا ہ% ھی علم رکھی� �وں کا ت� درون�ی معب ت کا ای� ر آن� و۔ اور وہ ہ% �وں کا علم ہ% ح معب  صخی�

اق ق� ا ات� لف ی� ی� ں اخ� ن می� ھب�ے ج� ا Vا ح وی� �زوں کا علم  ہ% ی Vمام چ ں۔ اسے گہران8ی سے ان ن� ی� کھب�ے ہ% علق ر  اور معاملت سے ب�
ھر Vے۔ ت% ا ہ و رہ) دا ہ% ی� Vاق ن ق� ا ات� لف ی� ی� ہ اخ� ہ سے ی� ن کی وج� ھب�ے ج� ا Vا ح وی� ھی علم ہ% ات کا ت� وہ) مام وج� %ے، اور ان ن� ا ہ ای� ا ح� ای� Vی 
د اور لمی� ھب�ے، عق� ا Vا ح وی� ھی ہ% ک کار ت� ی� سکے۔ اور اس کو ن� اب کر  ح� ی� �ز کا اپ� ی Vھب�ے کہ درست چ ا Vون�ی ح ت ہ% لت� ہ اہ% ں ی�  اس می�

و۔ ود ہ% ت موج� لت� ہ اہ% ں ی� کہ اس می� رطی� س2 %ے ت� ا ہ �ویØ دے سکی� ب ص ف� خ�
ب�وں کا حامل ش2 مام صلجن� ہ ن� ی۔ ی� ق� مب�

داز ر ای� ظ� ث کو مسلسل ن� مام احادن� لب�ے وہ ات�سی ن� ا۔ اس  ی� ں رہ% ہی� اع پ� د کے کون8ی دف� ای8 ب�ے عق� Vپ اس ا Vرات کے ی اری حص� ی� مب�ے اخ� ث کے سا ح حدن�  اس واص�
ں۔ ی� ب�ے ہ% ہ% �ے ر ان Vھی Vا چ ں ی� ی� ب�ے ہ% ہ% �ے ر کرن

ح ن )ع( کو ان کے صخی� ث_ معصومی� ں کہ احادن� ہی� ھ پ� V8ے کچ �ویØ اس کے سوان ب ں کہ ف� ح کر لی� ات واص� ہ ی� ں ی� ب�وں می� ب�ے ذہ% Vپ لب�ے آپ ا ن! اس  ی�  عزپ�ز مومن�
ی ک ہ% عہ کو ای� ی� ک عام کم علم ش2 شوخ۔۔۔۔۔ ای� %ے اور کون سی می� شخ ہ ا ث ی� ا حدن� ت ی� و کہ کون سی آن� ا ہ% ی� Vہ ن 8ے اور ی� ان ا ح� ای� ضلہ شی� ت� ھ کر ف� ں  سمچ� �وں می�  معب

ھ ں سمچ� �وں می� ح معب ث کو ان کے صخی� مام احادن� %ے کہ وہ ان ن� ں ہ ہی� ت پ� لت� ہ اہ% ں ی� ں گی اور اس می� ث ملی� ب�ے والی احادن� پ� اد دکھان8ی د ض� لہ پVر کن8ی مت�  مسی8
سکے۔ ت�ق�ے سے کر  ح طر لہ پVر صخی� ی8 سکے اور ان کا اطلق کسی مس

ں: ضلہ کر سکی� ت� ھ ف� ود عدل کے سات� ن ج� ی� اکہ محی�رم مومن� ں ی� ی�ش کرب� Vمہ ت رج� ح اور مکمل پ� ث کا صخی� دہ حدن� جرت�ف س2 ر صاحب کی ت� اق� م ی� ب�ے اب ہ% پ8 آ

اب  اب 196الکاف�ی، کی� ث 21، ی� :9، حدن�

8ے( اس صورت ان و ح� لف ہ% ی� لہ پVر اخ� ہی  مسی8 ق� ن کے کسی ف� ن دب� ں لی� وں می� عہ گروہ% ی� %ے کہ اگر دو ش2 ا ہ  )راوی کہی�
ں۔ ا کرب� م کی� ں ہ% می�

ث کو ماری احادن� و ہ% لش کرو کہ ج� ص کو ی� خ�
ت�سے ش2 ں سے ا ب�ے می� Vپ م ا ب�ے کہ ئ� ہ% ا Vں ح مہی� ا: "ب� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
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ں �زب� ی Vں اور کون سی چ ی� ں حلل ہ% �زب� ی Vا چ ں کی� مات می� علت� ماری ب� و کہ ہ% ا ہ% �ز کا مظالعہ کی� ی Vے اس چ� و اور ح�س ن ا ہ% ت کری�  روان�
ھب�ے ا Vوں کو ح و۔ ئ�و ان دوئ�وں گروہ% ا ہ% ھ( مظالعہ کی� ن کا )گہران8ی کے سات� ی� گب8ے ف�وات� �ے  مارے دن �ے ہ%  حرام، اور ح�س ن

ص کو خ�
ں اس ش2 کہ می� وی� ے، کب� ں گ ضلہ کو مان لی� ت� ص کے ف� خ�

ں وہ اس ش2 لہ می� ی8 ں کہ اس مس ی� ات8 و ح� ق ہ% ق� ات پVر مب�  کہ اس ی�
مارے احکامات کے ص ہ% خ�

ب وہ ش2 وں۔ اور ح� ا ہ% رر کری� ی مف� اض� م پVر ف� �ق ئ� ضلہ   مظائ ت� %ے،  ف� ا ہ ای� �ویØ (شی� ب عن�ی ف�   مگر   )ب�
ر �ے کے پ�راپ� کار کرن مارا اپ� %ے اور ہ% ا ہ داز کری� ر ای� ظ� ہ ال کے احکامات کو ن� ا، ئ�و ی� ای� ا ح� ں کی� ہی� ب�ول پ� ضلے کو ف� ت�  اس کے ف�

%ے۔ اہ ہ ر کی سطح کا گی� رک کے پ�راپ� ہ س2 %ے اور ی� ا ہ کار کری� ا ال کا اپ� کار کری� مارا اپ� %ے۔ اور ہ% ہ

ں سے ان می� مارے درمی� ک ہ% ر ای� ں سے ہ% لف�ی گروہ می� ی� ہ دوئ�وں اخ� �ے عرض کی: "اگر ی� ں ن %ے کہ می� ا ہ   راوی کہی�
ں ی� ضلہ مات� ت� وں کہ ان کا ف� ی ہ% ں اور اس پVر راض� اب کرب� ح� ی� وں(  کا اپ� ود ہ% ں موج� ی� ن� ہ صلجب� ں ی� اص )ح�س می� ح� ت�سے اش2  ا

ں اور ی� ات8 ضلے شی� ت� لف ف� ی� اص دو مخ� ح� ہ دوئ�وں اش2 کن ی� ان گے، لی� ث  آپ کی  ان کے درمی� لف  احادن� ی� علق اخ�     کے مت�
و ب8ے؟ ہ% ن� ہ% ا Vا ح ا کری� ں کی� می� ں ہ% ، ئ�و اس صورت می�

ص کا خ�
ا: "اس ش2 واب دی� �ے ج� ( امام )ع( ن Øوی� ب عن�ی ف� ضلہ )ب� ت� نف� ی� ں ف�وات� و، ح�س می� ادہ عادل ہ% و کہ زی� 8ے ج� ان ا ح�   مای�

و۔ اور ادہ ہ% ں زی� ویØ می� ق� و کہ ت� و اور ج� ا ہ% Vادہ شح ں زی� ملے می� ث کے معا و حدن� و، اور ج� ود ہ% ت موج� ادہ صلحت� ھب�ے کی زی� ہ سمچ� ق�  اور ف�
8ے۔ ان ا ح� رک کر دی� ضلہ کو پ� ت� ص کے ف� خ�

ں دوسرے ش2 اس صورت می�

%ے کہ: ہ ہ حال ی� ن! صورت� ی� عزپ�ز مومن�

%ے۔1 لف ہ ی� لہ پVر اخ� ی8 ہی مس ق� ں معاملت کے کسی ف� وں می� ب� àارپ Vعہ ی ی� ( دو ش2

ا 2 ی� Vہ ان ی� ق� ک ف� ضلہ( ای� ت� %ے۔ف� ا ہ و رہ) لہ پVر لگو ہ% ی8 رعی مس لں س2 لں حکم  ف� ث کا ف� لں حدن� %ے کہ ف� ا ہ ای� ( شی� Øوی� ب �ق ف� ھ کے مظائ ب�ے علم اور سمچ� Vپ  )ا

لف کون8ی دوسرا 3 ی� ضلے سے مخ� ت� ہ کے ف� ی� ق� پVہلے ف� ہ  ی� ق� %ے کہ دوسرا ف� ہ ممکن ہ ضلہ( مگر ی� ت� رعیف� ا دے کہ اس س2 �ق( شی� ھ کے مظائ ب�ے علم اور سمچ� Vپ   )ا
%ے۔ ا ہ و رہ) لں حکم لگو ہ% ث کا ف� لں حدن� لہ پVر ف� مسی8

و گا۔4 ر ہ% د پ� لی� ں ی� ویØ می� ق� ا علم اور ت� ادہ ی� و کہ زی� 8ے گا ج� ان ا ح� ضلہ مای� ت� ص کا ف� خ�
ں اس ش2 حال می� ں کہ اس صورت� ی� �ے ہ% رمان ( امام )ع( ق�

ں۔ ی� ں ہ% �زب� ی Vلف چ ی� ث" دو مخ� ضلہ" اور "حدن� ت� ں کہ "ف� ہ ئ�وٹ کرب� �ز ئ�و آپ ی� ی Vہلی چ Vن! پ ی� محی�رم مومن�
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وا ا ہ% �ق دی� ھ کے مظائ ب�ے علم اور سمچ� Vپ ہ کا ا ی� ق� ضلہ  دوسرا کسی ف� ت� ہ ف� �وی   ی� ب %ے  ف� ا ہ ای� ا ح� ای� ام سے ح� رما  Ø کے ی� علق معصوم )ع( ق� ضلے کے مت� ت�  ۔ اور اس ف�
ں: ی� %ے ہ% رہ

ص کے  خ�
ں وہ اس ش2 لہ می� ی8 ں کہ اس مس ی� ات8 و ح� ق ہ% ق� ات پVر مب� ھب�ے کہ اس ی� ا Vوں کو ح ضلہ------ئ�و ان دوئ�وں گروہ% ت�  ف�

مارے احکامات کے ص ہ% خ�
ب وہ ش2 وں۔ اور ح� ا ہ% رر کری� ی مف� اض� م پVر ف� ص کو ئ� خ�

ں اس ش2 کہ می� وی� ے، کب� ں گ  کو مان لی�
�ق  ضلہمظائ ت� %ے اورف� ا ہ داز کری� ر ای� ظ� ہ ال کے احکامات کو ن� و ی� ا، ئ� ای� ا ح� ں کی� ہی� ب�ول پ� ضلے کو ف� ت� %ے، مگر اس کے ف� ا ہ ای�   شی�

%ے۔ اہ ہ ر کی سطح کا گی� رک کے پ�راپ� ہ س2 %ے اور ی� ا ہ کار کری� ا ال کا اپ� کار کری� مارا اپ� %ے۔ اور ہ% �ے کے پ�راپ�ر ہ کار کرن مارا اپ� ہ%

ضاف %ے کہ عدل اور اپ� رض ہ ہ آپ کا ق� اف�ی اب ی� 8ے۔ ی� ان ا ح� ا دی� Vح ہی� Vک پ ح کر کے آپ ی� �ز کو صاف اور واص� ی Vر چ ھا کہ ہ% ہ ت� رض ی� مارا ق� ن، ہ% ی�  عزپ�ز مومن�
�ے کا حکم ان کرن ی� ث_ معصوم )ع(  ن� ہاء کو صرف احادن� ق� عہ ف� ی� ت ش2 ہ روان� �ق ی� ر صاحب کے دعوے کے مظائ اق� عی ی� ا واف� ں کہ آی� ضلہ کرب� ت� ھ ف�  کے سات�

%ے۔ ی ہ �ے کا حکم دے رہ% ان �وی شی� ب ضلہ / ف� ت� ا ف� ی� Vڑھ کر ان ا اس سے پ� ں ی� ی� ی ہ% دے رہ%

%ے: ل کی ہ ق� �ے ت� رسی ن خ الطی� ی� ث ش2 ک حدن� اسی طرح کی ای�

رسی، ج  خ الطی� ی� اج، ش2 ح� :283، ص 2الحی�

ب�ے Vپ و، ا وظ ہ% ات سے محق� لف� ب�ے ذان�ی می� Vپ ں سے ا ہاء می� ق� و کون8ی ف� ں: "۔۔۔ج� ی� �ے ہ% رمان  امام حسن عسکری )ع( ق�
%ے کہ اس کی و، ئ�و عوام پVر لزم ہ ردار ہ% ی� رمائ� ع اور  ق� ب�ے مول کا مطت� Vپ و اور ا الف ہ% ات کا مح� س2 واہ% ن�ی ج� Vو، اپ ظ ہ% ن کا محاف�  دب�

ں۔" د کرب� ی� ل ق� ت�

و کہ اصولی %ے ج� ں ہ ہی� ہ کا مظلب وہ پ� ی� ق� ں کہ "ف� ی� %ے ہ% ش کر رہ �ے کی کوش2 ت کرن ان� ہ ی2 ھر ی� Vے اور ت% ل کی ہ ق� ث ت� ہ حدن� ھی ی� �ے ت� دی صاحب ن ار زی� ی2 ر ن� اق�  ی�
%ے، اور ک مظلب ہ ہہ کا صرف ای� ت� ف�

لکہ ف� و(، ی� ا ہ% ی� �وے دن� ب ضلے اور ف� ت� �ق ف� ب�ے علم کے مظائ Vپ و کہ ا ص ج� خ�
عن�ی ات�سا ش2 ں )ب� ی� �ے ہ% ھرن Vے ت� ان ی�  علماء لوگوں کو ن�

%ے( ۔ ا ہ ت کری� ں روان� ی� ن2 ہ کا کردار صرف حدن� ی� ق� عن�ی ف� %ے )ب� ہ ہ ی� ق� ان کرے وہ ف� ی� ث کو ن� ن )ع( کی احادن� و کہ معصومی� ص ج� خ�
ر وہ ش2 ہ کہ ہ% وہ ی�

ں: ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vث ت ہ حدن� ر صاحب ی� اق� لب�ے ی� �ے کے  ت کرن ان� عرت�ف کو ی2 ہ کی ب� ی� ق� ون8ی ف� ان8ی ہ% ی� ن�ی ن� Vاور اپ
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ا: رمای� �ے ق� ر صادق )ع( ن عف� امام ج�

وں۔ ہ ہ% و کہ محدث ی� ب�ے ج� پ� ں د ہی� ہ پ� ہ کا درج� ی� ق� ت�سے لوگوں کو ف� م ا ہ%

ی�ہ( ق� ت_ ف� )جوالہ: ولن�

ا ای� Vح ہی� Vک پ ے لوگوں ی� ث کو آگ ن )ع( کی احادن� و کہ معصومی� %ے ج� ہ صرف وہ ہ ی� ق� ں کہ ف� ی� �ے ہ% ر صاحب دعویØ کرن اق� عد ی� �ے کے ب� ی�ش کرن Vث کو ت  اس حدن�
%ے(۔ ام ہ ث کا دوسرا ی� ہ صرف راوی_ حدن� ی� ق� عن�ی ف� %ے )ب� ہ

ں ی� ہ ہ% اظ ی� ح الق� ث کے صخی� %ے۔ حدن� ں ہ ہی� ح پ� ات صخی� ہ ی� مگر ی�

و۔" ا ہ% ی� ان� ں ح� ہی� مارے کلم کے معن�ی پ� ک کہ وہ ہ% ی� ب� ا ج� ی� و سک ں ہ% ہی� ہ پ� ی� ق� ک ف� ت ی� "کون8ی اس وق�

ہوں لب�ے اپ� ں۔ اس  د کر سکی� لی� ق� س کی ت� ف�
ب�ے ت� Vپ اکہ وہ ا ں ی� ا ڈالی� ی� ہ ن� ی� ق� ھی ف� رات کو ت� گ حص� مام ملی� ں ن� ی�لے می� ا ں کہ علماء کے مق� ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vر صاحب ح اق�  ی�

ہ ت ی� ق� ب� ں۔ مگر حف� �ے کا دعویØ کر سکی� ون ہ ہ% ی� ق� ھی ف� رات ت� گ حص� ی� اکہ مل 8ے ی� ان ا ح� ک لے آی� ث ی� ا کر صرف راوی_ حدن� àام کو گھی ہ کے مق� ی� ق� ا کہ ف� اہ) Vے ح�  ن
ب�وں کے لن� در دوسری اہ% ن کے ای� %ے( ج� �ے کو کہا ہ د کرن ی� ل ق� کی ت� %ے )اور ای� ہ کہا ہ ی� ق� ت�سے لوگوں کو ف� ت�سے صرف اور صرف ا �ے ا %ے کہ معصوم )ع( ن  ہ

وں۔  ب�ے ہ% پ� ا ھی ح� و کہ معصوم )ع( کے کلم کے معن�ی ت� ھی ہ% ت ت� لت� ہ اہ% علوہ ی�

ی�سا کہ اوپVر والی %ے ج� ا ہ ی سلوک کی� �ے وہ% ر صاحب ن اق� ھی ی� ھ ت� ں مگر ان کے سات� ی� ن )ع( سے مروی ہ% ث معصومی� ھی کن8ی احادن�  اسی طرح اور ت�
عہ ی� �ے ش2 مہ )ع( ن ں کہ اب8 ی� ی ہ% ت کر رہ% ان� ہ ی2 ث صرف ی� ہ احادن� %ے ی� ش کی ہ �ے کی کوش2 ت کرن ان� ہ ی2 جرت�ف کر کے ی� �وی ت� ہ معب ھ۔ اور ی� ث کے سات�  احادن�

ں ث کا کام کرب� ان_ حدن� عن�ی صرف راوی� ں )ب� ی� ات8 Vح ہی� Vضلے کے پ ت� ب�ے کسی ف� Vپ ر ا ی� غ� ن )ع( ب� ث_ معصومی� ک احادن� %ے کہ وہ لوگوں ی� ا ہ ہ حکم دی� ہا کو صرف ی� ق�  ف�
%ے( ں ہ ہی� رق پ� ں کون8ی ق� ث می� ہ راوی_ حدن� ی� ی/مرخ� ارج� ک شن�ی/ح� ں اور ای� ن می� ں ا� اور اس می�

رسی، ج  اج الطی� ح� :2لحی�

ب8ے کہ جوادث ن� ہ% ا Vں ح مہی� ں: "ب� ی� ب�ے ہ% پ� واب د وب کو ج� عق� ن ب� ں اشحاق ب� ارک می� ع می� ت� ن�ی ئ�وف� Vر الزمان )ع( اپ  امام آح�
ا، وع کری� ان سے رج� ث کے راوی� ماری احادن� م ہ% ں ئ� ارے می� ں( کے ی� ی� ی�ش آت8 Vرہ کے دوران ت ت_ کی� ت� ن� و کہ غ� عہ )ج�  واف�

ں۔    ی� ت ہ% م پVر حج� م ال کی طرف سے ئ� ی�سا کہ ہ% ں ج� ی� ت ہ% ی حج� ت�سے ہ% ماری طرف سے  ا م پVر ہ% کہ وہ ئ� وی� کب�
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ں  ا کرب� �وے دی� ب ں کہ وہ ف� ی� �ے ہ% زان8ی کرن اعلم اصحاب کی جوصلہ اق� ب�ے ی� Vپ ن )ع( ا معصومی�
عہ، ج  ی� ل الس2 اب 18وسای8 ث 11، ی� :37، حدن�

ا: " رمای� ھ سے ق� �ے مچ� %ے کہ امام الضادق )ع( ن ا ہ راوی کہی�

ی سا ہ% ں ات� اں! می� ا: "ہ) واب دی� �ے ج� ں ن و۔" می� ب�ے ہ% پ� �وے د ب و اور لوگوں کو ف� ھب�ے ہ% àب ن� ں ت� د می� م مسح� %ے کہ ئ� ا ہ ا گی� ای� ی� ھے ن�  مچ�
ک سوال ھے آپ سے ای� مچ� صت لوں،  ں آپ سے رح� ل کہ می� ی� ا، "اس سے ق� �ے سوال کی� ں ن ھر می� Vوں"۔ ت ا ہ%  کری�

و کہ وہ ہ علم ہ% ھے ی� مچ� ں۔ اگر  ی� ھب�ے ہ% Vچ Vو ں اور سوالت ئ ی� �ے ہ% اس آن Vرے ی ں می� د می� ہ کہ لوگ مسح� %ے اور وہ ی� ا ہ ھی� VوچV  ئ
ص کو وہ خ�

ت�سے ش2 ں ا و می� ا، ئ� ں کری� ہی� ت�ق�ے پVر عمل پ� 8ے طر ون 8ے ہ% ان ی� %ے اور آپ کے ن� ں سے ہ ن می� ی� الف�  آپ کے مح�
ب�ے وال پ� ہ آپ کا ما %ے کہ ی� ا ہ وی� ھے علم ہ% مچ� %ے۔ اور اگر  ا ہ وی� �ق ہ% ہ کے مظائ ق� و کہ اس کے ف� وں ج� ا ہ% ان کری� ی� �وی ن� ب  ف�
علق کس گروہ سے سکے کہ اس کا ب� و  ہ ہ% ہ علم ی� ھے ی� مچ� کن اگر  وں۔ لی� ا ہ% ی� �وی دن� ب �ق ف� ہ کے مظائ ق� عہ ف� ی� ں ش2 و می� %ے ئ�  ہ

�ے اس وں۔ امام )ع( ن ا ہ% ی� امل کر دن� ھی س2 �وی ت� ب ں آپ کا ف� وں اور ح�س می� ا ہ% ای� ی� �وے ن� ب لف ف� ی� ں اسے مخ� و می� %ے ئ�  ہ
%ے"۔ ہ ہ ہی طرت�ق� ھی پ� را ت� اری رکھو کہ می� ت�ق�ے کو ح� ب�ے اس طر Vپ ا: "ا رمای� پVر ق�

%ے ت ہ لب سے روان� ع� ن ب� ان ب�  اسی طرح ای�

امعہ الرواہ، ج  :9، ص 1 ح�

لب سے کہا: ع� ن ب� ان ب� �ے ای� ر )ع( ن اق� امام ی�

مارے ن�ی کو ہ% سے مف� ی� ج� م  ا ئ� ی� %ے کہ دن� د ہ سی� Vں ت می� ہ ہ% ا کرو۔ ی� �وے دی� ب ھا کرو اور لوگوں کو ف� àب ن� ں ت� ی می� ن� د_ پ� م مسح� ان! ئ�  "اے ای�
کھا کرے" ان دی� عوں کے درمی� ی� ش2

ہ، ج  ای� ا:197، ص 4اسد الع� رمای� 8ے ق� ون �ے ہ% رر کرن ر مف� اس کو مکہ کا گورپ� ن عی� ی2م اب� ب�ے کزن ف� Vپ %ے کہ امام علی )ع( ا  پVر درج ہ
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ا کرو" اھلوں کو علم دی� ا کرو اور ح� �وی دی� ب �ے والے( کو ف� از کرن ا آع� ی� ن کا ن� ن�ی )دب� ع�
مسی�

اعلم اصحاب مہ کے ی� ں وہ اب8 ملے می� �وی کے معا ب ث اور ف� ا کہ حدن� ب�ے والوں کو حکم دی� پ� ھ ما Vب�ے کچ Vپ �ے ا ن )ع( ن ں کہ معصومی� ی� ان کرن�ی ہ% ی� ث ن� ھ احادن� Vکچ 
ں: ا کرب� ت کر لی� اق� سے دری�

67، ص 1اصول_ کاف�ی، ج 

ے کر کے ر ط ل سف� ہت طوی� ں پ� ہی� ا )ع( سے کہا کہ اپ� �ے امام رص� ہوں ن ں کہ اپ� ی� کہب�ے ہ% ب الہمدان�ی  ن مسن�  علی اب�
مات علت� مان�ی ب� ں ان� و ات�سی صورت می� ا۔ ئ� ای� Vچ ی ہی� Vں پ ہی� ک پ� ت ان ی� ر وق� لب�ے وہ ہ% %ے اور اس  ا ہ ڑی� Vا پ اس آی� Vان کے ی 

ں ملے می� ا کے معا ی� ن اور دن� ن آدم سے کہ وہ دب� ا اب� ا، "زکری� واب دی� �ے ج� ا کروں؟ امام )ع( ن  کس سے حاصل کی�
ا اور اس گی� Vن آدم کے ی ا ب� ں زکری� ں می� ر می� ں کہ واتVسی کے سف� ی� کہب�ے ہ% ب  ن مسن� %ے۔" علی ب� ھی ہ ماد سات� ل_ اعت� ای� را ف�  می�

ھا۔"  ا ت� ھی� VوچV ھے ئ مچ� و کہ  ھا ج� VوچV ھ ئ Vان سے وہ سب کچ

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  %ے؟4 ی� ا ہ ا سکی� ا ح� ہرای� àں مورد_ الزام پ ہی� ہ سے اپ� رق کی وج� ں ق� �وؤں می� ب ع کرام کے ف� ج� ا مرا  ۔ کی�

ع ج� ہ مرا %ے اور اگر ی� ک ہ عت ای� رب� %ے کہ اگر اسلمی س2 ہ ہ %ے وہ ی� ا ہ ای� ا ح� و لگای� ڑا الزام ج� ع کرام پVر سب سے پ� ج� ن گروہ کی طرف سے سب مرا ی� الف� د مح� ی� ل ق�  ت�
%ے۔ وں ہ لف کب� ی� ں اخ� �وؤں می� ب ھر ان کے ف� Vو ت ں ئ� ی� ب_ امام ہ% ان8 عی ی� کرام واف�

ں ن می� �وے )ج� ب ہ ف� ع کرام کے ی� ج� %ے کہ مرا ا ہ ہ دعویØ کی� %ے اور ی� ا ہ رای� ہ الزام دہ% ار ی� ار ی� اب کے دوران ی� Vوری کی� ن�ی ئ Vھی اپ �ے ت� دی صاحب ن ار زی� ی2 ر ن� اق�  ی�
ں۔ ی� ی�ظان کی طرف سے ہ% لکہ وہ صرف ش2 سکب�ے ی� و  ں ہ% ہی� ن )ع( کی طرف سے پ� ھی معصومی� ھی ت� %ے( وہ کب� ا ہ ای� ا ح� ای� Vلف ی ی� ا اخ� ی� ان�

جہ  �ے صف� ر صاحب ن اق� جہ 102ی� کر صف� ع کرام پVر اس130 سے لی� ج� %ے اور مرا ا ہ ر کی� ظ� لف" کی ن� ی� اب "اخ� ک ی� مل مکمل ای� ت� حات پVر مش2 ی�س صف� ھات8 àک ات   ی�
کن ں۔ لی� ل کرب� ق� ہاں ت� د کو پ� ی� ق� ب� مل پ� ت� حات پVر مش2 ی�س صف� ھات8 àے کہ ان کے اس ات% ں ہ ہی� ہ ممکن پ� لب�ے ی� مارے  %ے۔ ہ% د کی ہ ی� ق� ب� ت پ�  جوالے سے شج�

سکے کہ لوگ و  دازہ ہ% ں ای� ہی� اکہ اپ� ں، ی� اب کا مظالعہ کرب� Vورے ی� ق کے اس ئ ائ8 ف الحق� ن کش2 ی� ارت8 مارے ف� و ہ% ملے ئ� ع  ف� %ے کہ اگر مو ش ہ واہ% ہت ج� ماری پ�  ہ%
ں۔ ی� ب�ے ہ% پ� عمال کر کے عام لوگوں کو دھوکا د لب�ے اشی� اصد کے  ب�ے مذموم مق� Vپ ن )ع( کو ئ�وڑ مروڑ کر ا ث_ معصومی� ات اور احادن� ران�ی آی� کس طرح ق�

ں: ی� ر صاحب لکھب�ے ہ% اق� لK ی� می2

ا۔ اور وی� ں ہ% ہی� لف پ� ی� ھی اخ� ں کب� %ے اور اس می� ا ہ وی� ک ہ% ہ ای� س2 می� %ے کہ جق ہ% ں سے ہ ہ می� ن� ات مسلمات_ دپ�رن� ہ ی�  " ی�
لف ی� ں اخ� و گا اور اس می� رور ہ% لف ص� ی� ں اخ� و گا اس می� ھی ہ% ہاں ت� اطل ج� %ے۔ اور ی� ل_ جق ہ ی دلی� ا ہ% وی� ہ ہ% لف کا ی� ی�  اخ�
ہ لف ی� ی� ں اخ� اطل می� %ے کہ ی� ں سے ہ ات می� ی� اممک ات ی� ہ ی� %ے۔ ی� ل ہ �ے کی دلی� ون اطل ہ% ی اس کے ی� ا ہ% ای� ا ح� ای� Vکا ی 

جہ  ا سکن�ی۔ )صف� ں کی ح� ہی� د پ� ردی� %ے، ح�س کی پ� ام ہ ظ� ن� لب�ے ال کا اپ� ت کے  اظ� ہ جق کی حق� و۔ ی�  (  102ہ%

%ے ا ہ عمال کی� ات کا اشی� ران�ی آی� �ے ان ق� ہوں ن لب�ے اپ� �ے کے  ت کرن ان� ب�ے دعویØ کو ی2 Vپ ا

ح105 ) آل_ عمران  اس واص� Vعد اس کے کہ ان کے ی گب8ے اور ب� و  رق ہ% ف� و مب� اؤ ج� و ح� ہ ہ%   ( اور ان لوگوں کی طرح ی�
%ے۔ ڑا عذاب ہ ہت پ� لب�ے پ� ن کے  ں ج� ی� ہی وہ لوگ ہ% ا اور پ� لف کی� ی� �ے اخ� ہوں ن ں۔ اپ� ھی� کی ت� Vں آ ح لی� دلی�

دہ  %ے۔ تVس وہ48) سورہ مای8 ی ہ ت ال کی طرف ہ% ازگس2 م سب کی ی� ت کرو۔ ئ� وں کی طرف شب�ق� کب� ی� م پ�   (  تVس ئ�
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ھے۔ ت� �ے  لف کرن ی� ں اخ� م آتVس می� ں ئ� ات می� ا دے گا ح�س ح�س ی� ی� ں ن� مہی� ب�

حل  ہوں24)سورہ ت� ں اپ� ائ�وں می� ن ی� لب�ے کہ ج� ں کی مگر اس  ہی� ازل پ� م پVر ی� اب ئ� ہ کی� �ے ی� م ن   ( اور )اے رسول( ہ%
ان کر دے۔  ی� لب�ے کھول کر ن� ں ان کے  ہی� و اپ� ا ئ� لف کی� ی� �ے اخ� ن

ران  ں کن8ی4:82)الف� م  اس می� اK ئ� ی� ب� ق� و ت� ون�ی، ئ� اب( ال کے علوہ کسی اور کی طرف سے ہ% ہ )کی�  ( ۔۔۔ اور اگر ی�
�ے۔ ان Vلف ی ی� اخ�

ں: ی� �ے ہ% عمال کرن ھی اشی� ث ت� ہ حدن� لب�ے ی� �ے کے  ضد حاصل کرن ق� ا م ی� Vرات ان اری حص� ی� ہ اخ� اسی طرح ی�

اب  اب 178الکاف�ی، کی� ث 20، ی� :1، حدن�

ں: ی� �ے ہ% رمان د ال )ع( ق� و عی� %ے کہ امام ائ� ا ہ "راوی کہی�

�ز، ی Vھی چ لب�ے کون8ی ت� دوں کے  ی� ب�ے ن� Vپ �ے ا دا، اس ن اح� %ے اور ی� رمان8ی ہ ازل ق� لK ی� صی� ق�
�ز ت� ی Vر چ ر ہ% ک ال پ�زرگ و پ�رپ� �ے س2  ن

ا لب�ے کی� ہ اس  �ے ی� %ے۔ اور ال ن ھوڑی ہ Vں چ ہی� ر پ� ی� غ� 8ے ب� ان ی� %ے،  ن� ڑ سکن�ی ہ Vرورت پ ک ص� امت ی� ی� ں ق� ہی�  ح�س کی اپ�
ہ �ے ی� %ے کہ ال ن ہ ہ ت ی� ق� ب� ں مل سکن�ی۔ حف� ران می� ں ق� می� �ز ہ% ی Vلں چ لں ف� ں کہ اگر صرف ف� ہ کہہ سکی� ہ ی� %ے کہ لوگ ی�  ہ

%ے۔" ا ہ ا دی� ی� ں ن� ران می� ھ ق� Vسب کچ

ا ای� Vلف ی ی� ں اخ� ن می� �وے، کہ ج� ب ہ ف� ع کرام کے ی� ج� ں کہ مرا ی� %ے ہ% ہ دعویØ کر رہ ر صاحب ی� اق� ل کر کے ی� ق� ث ت� ات اور احادن� ران�ی آی� مام ق� رض، ات�سی ن�  الع�
ں۔ ی� اطل کی طرف سے ہ% لکہ صرف ی� ں ی� ی� ں ہ% ہی� ہ ال کی طرف سے پ� %ے، ی� ا ہ ای� ح�

ن سے علق اصول_ دب� ن کا اصل ب� %ےج� ا ہ لف کا ذکر کر رہ) ی� %ے اور ال ان اخ� ار سے ہ ظاب کق� ات کا اصل خ� ران�ی آی� ان کی گن8ی ق� ی� ن! اوپVر ن� ی�  محی�رم مومن�
ں، ی� �ے ہ% ان 8ے ح� ان Vات ی لف� ی� د اخ� ی� Vں خ ں ان می� ن می� روع دب� کہ ق� وی� ا کب� اں کری� Vسی Vلب�ے ح ن پVر اس  ی� ات کو مومن� ران�ی آی� امت۔ ان ق� ی� وت و ق� ب� د و پ� لK ئ�وخی� %ے می2  ہ

%ے۔ ادن�ی ہ ت�ہان8ی زی� ہ اپ� ی�

ب�ے والے پ� ا %ے، مگر اس سارے علم کے ح� ا ہ رما دی� ازل ق� ں ی� ران می� �زوں کا علم ق� ی Vمام چ �ے ن� ک ال ن ں کہ ت�س2 ھی� ہ سمچ� م ی� %ے کہ ہ% لب�ے لزمی ہ مارے   ہ%
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ں۔ ی� ن )ع( ہ% مہ معصومی� صرف اب8

ن )ع( ات معصومی� ہ ی� %ے۔ اور ی� ا ہ و سکی� لف ہ% ی� ں اخ� �وؤں می� ب ہاء کے ف� ق� عہ ف� ی� اعلم ش2 ھا کہ ی� ھی علم ت� ن )ع( کو ت� %ے کہ معصومی� ہ ہ ات ی� م ی�  دوسری اہ%
8ے ئ�و اس ان و ح� دا ہ% ی� Vلف ن ی� ں اخ� �وؤں می� ب ہاء کے ف� ق� %ے کہ اگر ف� ا ہ ا دی� ی� ھی ن� ہ ت� ں ی� ھ می� %ے اور سات� ا دی ہ ی� ی ن� پVہلے ہ% ں  می� ب�عے ہ% ث کے ذر �ے احادن�  ن

ب8ے۔ ن� ہ% ا Vا ح ا کری� عوں کو کی� ی� م عام ش2 ں ہ% صورت می�

ں: ی� کھب�ے ہ% ث دی� ب8ے معصوم )ع( کی حدن� پ� آ

ں۔ ا کرب� م کی� ں ہ% 8ے( اس صورت می� ان و ح� لف ہ% ی� لہ پVر اخ� ی8 ں کسی مس وں می� عہ گروہ% ی� %ے کہ اگر دو ش2 ا ہ  ۔۔۔)راوی کہی�

ث کو ماری احادن� و ہ% لش کرو کہ ج� ص کو ی� خ�
ت�سے ش2 ں سے ا ب�ے می� Vپ م ا ب�ے کہ ئ� ہ% ا Vں ح مہی� ا: "ب� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن

ں �زب� ی Vں اور کون سی چ ی� ں حلل ہ% �زب� ی Vا چ ں کی� مات می� علت� ماری ب� و کہ ہ% ا ہ% �ز کا مظالعہ کی� ی Vے اس چ� و اور ح�س ن ا ہ% ت کری�  روان�
ھب�ے ا Vوں کو ح و۔ ئ�و ان دوئ�وں گروہ% ا ہ% ھ( مظالعہ کی� ن کا )گہران8ی کے سات� ی� گب8ے ف�وات� �ے  مارے دن �ے ہ%  حرام، اور ح�س ن

ص کو خ�
ں اس ش2 کہ می� وی� ے، کب� ں گ ضلہ کو مان لی� ت� ص کے ف� خ�

ں وہ اس ش2 لہ می� ی8 ں کہ اس مس ی� ات8 و ح� ق ہ% ق� ات پVر مب�  کہ اس ی�
ضلے کو ت� %ے، مگر اس کے ف� ا ہ ای� ضلہ شی� ت� �ق ف� مارے احکامات کے مظائ ص ہ% خ�

ب وہ ش2 وں۔ اور ح� ا ہ% رر کری� م پVر حاکم مف�  ئ�
ا کار کری� مارا اپ� %ے۔ اور ہ% �ے کے پ�راپ�ر ہ کار کرن مارا اپ� %ے اور ہ% ا ہ داز کری� ر ای� ظ� ہ ال کے احکامات کو ن� و ی� ا، ئ� ای� ا ح� ں کی� ہی� ول پ� ب�  ف�

%ے۔ اہ ہ رک کے پ�راپ�ر کی سطح کا گی� ہ س2 %ے اور ی� ا ہ کار کری� ال کا اپ�

ں سے ان می� مارے درمی� ک ہ% ر ای� ں سے ہ% لف�ی گروہ می� ی� ہ دوئ�وں اخ� �ے عرض کی: "اگر ی� ں ن %ے کہ می� ا ہ   راوی کہی�
ں ی� ضلہ مات� ت� وں کہ ان کا ف� ی ہ% ں اور اس پVر راض� اب کرب� ح� ی� وں(  کا اپ� ود ہ% ں موج� ی� ن� ہ صلجب� ں ی� ص )ح�س می� خ�

ت�سے ش2  ا
لفگے،  ی� علق اخ� ث کے مت� ان آپ کی احادن� ں اور ان کے درمی� ی� ات8 ضلے شی� ت� لف ف� ی� اص دو مخ� ح� ہ دوئ�وں اش2 کن ی�  لی�

ب8ے؟  ن� ہ% ا Vا ح ا کری� ں کی� می� ں ہ% و، ئ�و اس صورت می� ہ%

ا:  واب دی� �ے ج� ھب�ے کی  "اامام )ع( ن ہ سمچ� ق� ن اور ف� ی� ں ف�وات� و، ح�س می� ادہ عادل ہ% و کہ زی� 8ے ج� ان ا ح� ضلہ مای� ت� ص کا ف� خ�
   س ش2

و۔ اور اس صورت ادہ ہ% ں زی� ویØ می� ق� و کہ ت� و اور ج� ا ہ% Vادہ شح ں زی� ملے می� ث کے معا و حدن� و، اور ج� ود ہ% ت موج� ادہ صلحت�  زی�
8ے۔ ان ا ح� رک کر دی� ضلہ کو پ� ت� ص کے ف� خ�

ں دوسرے ش2 می�

ا: " ت کی� اق� د دری� �ے امام سے مزی� %ے کہ اس ن ا ہ ں راوی کہی� وں اور لوگوں می� کساں عادل ہ% راد ی� ہ دوئ�وں اق�  اگر ی�
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کساں  ماد  ی� ل_  اعت� ای� و، ئ�و اس  ف� ہ ہ% ت حاصل ی� ت� ں سے کسی کو دوسرے پVر کون8ی ف�وف� وں، اور ان می� �ے ہ% ان �ے ح�     مان
ں؟" ا کرب� م کی� ں ہ% صورت می�

ت کر م سے روان� و کہ وہ دوئ�وں ہ% 8ے گا ج� ان کھا ح� ث کو دی� ں ان احادن� ا: " اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
ول ب� ادہ مف� ں اس زی� %ے۔ اس صورت می� ول ہ ب� ادہ مف� ں زی� م لوگوں می� ث ئ� ں سے کون سی حدن� ں کہ ان می� ی� %ے ہ%  رہ

ں �ے می� ون ح ہ% ث کے صخی� ہور حدن� ادہ مش2 کہ زی� وی� 8ے کب� ان ا ح� رک کر دی� ث کو پ� 8ے اور دوسری حدن� ان ا ح� ث کو مان لی�  حدن�
ں۔۔۔۔۔۔ ی� �ے ہ% ان 8ے ح� ان Vکوک کم ی س2

ھا:  VوچV د ئ �ے امام )ع( سے مزی� ں ن %ے کہ می� ا ہ وں اور راوی کہی� ب�ول ہ% کساں مف� ں ی� ی لوگوں می� ث ہ%  " اگر دوئ�وں احادن�

کساں  و کہ ی� وں ج� ی ہ% Vہی�چ Vک پ م ی� ت�سے لوگوں سے ہ% ماد  ا ل_ اعت� ای� 8ے؟"  ف� ان ا ح� ا کی� ں کی� وں، ئ�و اس صورت می�    ہ%

�ق ت کے مظائ ران اور شن� ں سے کون ق� 8ے کہ ان می� ان کھا ح� ہ دی� ں ی� ا: " اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
ب�ول کر ں اسے ف� ں۔ اس صورت می� ی� ن کے ہ% ی� الف� مارے مح� و کہ ہ% ں ج� ہی� و پ� �ق ئ� ن کے مظائ ی� ہ ان ف�وات� ا کہ ی� %ے اور آی�  ہ
و کہ عامہ کے اصولوں سے 8ے ج� ان ا ح� %ے اور اس کو رد کر دی� �ق ہ ن کے مظائ ی� ت کے ف�وات� ران و شن� و کہ ق� 8ے ج� ان ا ح�  لی�

و۔ ا ہ% ت رکھی� مظات�ق�

ا:  ت کی� اق� د دری� �ے امام )ع( سے مزی� %ے کہ اس ن ا ہ ہہ علماء  " ۔۔۔ اگر دوئ�وں راوی کہی� ت� ف�
ضلے   ف� ت� ہ اصول اور ف� �ے  ی�     ن

اب ال  ی   اور  کی� ن� ت_ پ� ذ   سے    شن� وں  اح� کب�ے ہ% و اور دوسری     ت رکھن�ی ہ% ک عامہ سے مظات�ق� ں سے ای�  اور ان می�
8ے؟" ان �روی کی ح� ی Vں کس کی ئ و اس صورت می� و، ئ� لف ہ% عامہ کے ح�

ت دان� ی ہ% ں ہ% کہ اس می� وی� و، کب� لف ہ% و کہ عامہ کے ح� 8ے ج� ان �روی کی ح� ی Vا: "اس کی ئ واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
%ے۔" ہ

و وں ئ� ول ہ% ب� ں مف� ی عامہ می� ث ہ% ا: " اگر دوئ�وں احادن� ت کی� اق� د دری� �ے امام )ع( سے مزی� ں ن %ے کہ می� ا ہ  راوی کہی�
8ے؟" ان ا ح� ا کی� ں کی� اس صورت می�

ول ب� ادہ مف� ں زی� ث حکمرائ�وں می� 8ے کہ کون سی حدن� ان کھا ح� ہ دی� ں ی� ا: "اس صورت می� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
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8ے۔" ان ا ح� ث پVر عمل کی� 8ے اور دوسری حدن� ان ا ح� رک کر دی� %ے۔ اور اس کو پ� ہ

%ے ہرا رہ àں مورد_ الزام پ ہی� ں اپ� لف کی صورت می� ی� �وؤں کے اس اخ� ب ہاء کے ف� ق� عی امام_ معصوم )ع( ف� ا واف� ں کہ کی� کھی� در، آپ دی�  پ�رادران_ گرامی ف�
ں؟ ی� %ے ہ% رار دے رہ اطل کی طرف سے ق� رات کی طرح  ی� اری حص� ی� ر صاحب / اخ� اق� �وؤں کو ی� ب ں اور ان ف� ی� ہ%

ھی  ث کو ت� ران کی طرح احادن� ا ئ�و ق� ی� اہ% Vب8ے کہ اگر ال ح ن� ہ% ا Vا ح ھی� ام کو سمچ� ظ� 8ے ن� ون 8ے ہ% ان ی� ں ال کے ن� می� ن، ہ% ی� جرت�ف سے100مومن� سم کی ت� ھی ق� ضد کسی ت� ت�   ف�
اب ح� ی� شب�ے کا اپ� ھ جق را %ے اور عدل کے سات� ل رہ ی� ں مب� حان می� ہ کسی امی� سان کسی ی� %ے کہ ات� ا ہ ی� اہ% Vلکہ ال ح ا ی� ں کی� ہی� سا پ� �ے ات� ا۔ مگر ال ن ی� وظ کر دن�  محق�

%ے ہ ہ رض صرف ی� مارا ق� ں۔ ہ% د کرب� ی� ق� ب� ا پ� ں ی� علق سوال کرب� ت کے مت� ن� ی اور مس2 م ال سے اس کی مرض� %ے کہ ہ% ں ہ ہی� ہ جق حاصل پ� م کو ی�  کرے۔ اور ہ%
ں۔ دگی گذارب� ت�سے زی� %ے، و ا ہ �ے کا حکم دی� دگی گذارن ں زی� می� �ے ہ% کہ ح�س طرح ال ن

لظی ر ع� ع کرام ہ% ج� ہ مرا ں۔ اور اگر ی� ی� ں ہ% ہی� وظ پ� لظی سے محق� سم کی ع� ر ق� ں اور ہ% ی� ر معصوم ہ% ی� ں اور ع� ی� سان ہ% ھی ات� ع کرام ت� ج� ں کہ مرا ھی� ہ سمچ� م ی� ہ کہ ہ%  دوسرا ی�
گب�ے ی� ں ما ی� ہور کی دعات8 ہ کے ظ� م امام_ زمای� %ے۔ تVس ہ% ہ رہ ی ی� رورت ہ% گب�ے کی ص� ی� ں ما ی� ہور کی دعات8 ک معصوم امام کے ظ� ں ای� می� و ہ% ں ئ� ی� ات8 و ح�  سے معصوم ہ%

ے۔ ں گ م کرب� ائ8 ضاف ف� ے اور عدل و اپ� ں گ ی آ کر اسے مکمل کرب� %ے اور وہ ہ% ر ادھوری ہ ی� غ� ہور کے ب� ا ان کے ظ� ی� ہ دن� ں کہ ی� ی� لب�ے ہ% ی اس  ہ%

ع کرام کے  ج� ں  مرا ھی� ہ سمچ� م ی� ہ کہ ہ% ی�سرا ی� %ے99ت� ا ہ ای� ا ح� ای� Vلف ی ی� و اخ� ں ج� �وؤں می� ب ضد ف� ت� ک ف� اف�ی ای� %ے۔ اور ی� ا ہ ای� ا ح� ای� Vں ی ہی� لف پ� ی� ں کون8ی اخ� �وؤں می� ب ضد ف� ت�   ف�
%ے۔ سم کا ہ ہت مغمولی ق� ھی اکی2ر پ� و وہ ت� ئ�

جب۔ و دوسرا مشی� %ے ئ� ا ہ ب کہہ رہ) �ز کو واح� ی Vک کسی چ �ے مکروہ۔ اسی طرح اگر ای� ع ن ج� %ے ئ�و دوسرے مر ا ہ رار دی� �ز کو حرام ق� ی Vے کسی چ� ع ن ج� ک مر لK اگر ای�  می2
8ے۔ ہران àحرام پ Kا ق� کہے اور دوسرا اسے مظل �ز کو حلل  ی Vک کسی چ %ے کہ ای� ان�ی ہ ان8ی ح� Vی ی ہت کم ہ% حال پ� ہ صورت� اور ی�

الی�سی Vلی ی دی صاحب کی دوع� ر زی� اق� ات اور ی� لف� ی� ں اخ� رات می� اری حص� ی� اخ�
Double Standards

ں د می� لی� ق� کٹ ت� ری� مہ )ع( کی ڈاپ8 ہ اب8 %ے کہ ی� ہ ہ ں وہ ی� ی� �ے ہ% عرہ لگان ب ب� رن� ک دلف� و ای� رات ج� ہ حص� لب�ے ی� �ے کے  ب�ے آپ( کو گمراہ کرن Vپ لکہ ا  عوام )ی�
ا کہ ان کا ی� ں سک ہی� ی پ� و ہ% %ے کہ ہ% لف ہ ی� ا اخ� ی� ں ان� �وؤں می� ب ع کرام کے ف� ج� %ے، مگر مرا ک ہ عت ئ�و ای� رب� ں کہ س2 ی� �ے ہ% ان کرن ی� ہ ن� ہ ی� ھر اس کی وج� Vں۔ ت ی�  ہ%

ں۔ ی� �ے ہ% د کرن ی� ل ق� کٹ ت� ری� مہ کی ڈاپ8 ھوڑ کر اب8 Vع کرام کو چ ج� ہ مرا ہ سے ی� ات کی وج� لف� ی� لب�ے ان اخ� و۔ اس  ا ہ% عت ساز کی طرف سے آی� رب� ی س2 ک ہ% ن ای� دب�

%ے اور ا ہ ڈہ کی� گی� ی� VرونVا پ ی� لف ان� ہ سے ان کے ح� رق کے وج� ں ق� �وؤں می� ب ع کرام کے ف� ج� �ے مرا وں ن ر صاحب اور ان کے حامب� اق� ں ی� ا می� ڈی� ان اور ای� اکسی� Vی 
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اری ی� ہ اخ� ا ی� 8ے۔ کی� ان ا ح� ہ دکھا دی� ی� ی� ں آت8 ہی� %ے کہ اب اپ� ا ہ وی� ر معلوم ہ% ہی� ں کہ پ� ی� ں ہ% ں کی� ی� س2 ن�ی کوش2 �ے کی اپ� ت کرن ان� لہ ی2 ی� Vی�ظان کا خ ں ش2 ہی� اد پVر اپ� ی� ب�  اس ت�
ے کہ: ں گ واب دب� مارے ان سوالت کا ج� رات ہ% حص�

ث1 ات صرف احادن� دای� لب�ے ہ% ل کے  رعی مسای8 لب�ے س2 %ے اور اس  و گن8ی ہ جرت�ف ہ% ال ت� عوذ ی� ں ب� ران می� ک ق� زدی� رات کے پ� اری حص� ی�  ( ان اخ�
ر طرح کی ن ہ% ث_ معصومی� ا احادن� %ے۔ مگر کی� ں ہ ہی� اد پ� ض� ں کون8ی پ� %ے کہ اس می� ا ہ ران دعویØ کر رہ) ں۔ مگر ق� ی� ا سکن�ی ہ% ی حاصل کی ح� ن سے ہ%  معصومی�

ں؟ ی� اک  ہ% Vجرت�ف سے ی ت�

�ے لگ2 ود معلوم کرن ل کا حل ج� رعی مسای8 مام س2 ں اور ن� ی� �ے ہ% ان ن ح� لد ب� ر مق� ی� م سب ع� %ے اور ہ% ں کہ آپ کا دعویØ درست ہ ی� ب�ے ہ% لن� ں مان  لی� Vح ) 
و گا؟ ہ ہ% لف ی� ی� رق اور اخ� ں کون8ی ق� رعی احکامات می� ذ کردہ س2 ل عوام کے اح� اہ% م سب کم علم اور ح� %ے کہ ہ% نàی ہ ات کی کون8ی گارپ� ا اس ی� و کی� ں۔ ئ� ی� �ے ہ% ان ح�

ود سے3 لکہ ج� �ے ی� ں کرن ہی� �وؤں پVر عمل پ� ب ع کے ف� ج� و کہ مر %ے ج� ود ہ عداد موج� ڑی ب� ھی پ� Vن کی اچ ی� الف� د کے مح� لی� ق� ں ت� ا می� ڈی� ان اور ای� ی� اکس Vں کہ ی ی� ات8 ی� ہ ن� ھا ی� Vاچ ) 
ا؟ ای� ا ح� ای� Vں ی ہی� لف پ� ی� رق اور اخ� سم کا کون8ی ق� ں کسی ق� ذ کردہ احکامات می� ں کہ ان کے ان اح� ی� سکب�ے ہ% ت کر  ان� ہ ی2 ا آپ ی� ں۔ کی� ی� �ے ہ% ذ کرن ہی احکامات اح� ق� ف�

کب�ے اری  عت ح� رب� ن�ی س2 Vر کون8ی اپ %ے اور ہ% ا ہ ای� ا ح� ای� Vادہ ی ا زی� ں گی� ت کہی� سن�
ع کرام کی ت� ج� %ے اور مرا ا ہ ای� ا ح� ای� Vی Kا ی� ب� ق� و کہ ت� %ے )ج� ا ہ ای� ا ح� ای� Vرق ی ھی ق� ں ت�  اور اگر ان می�

%ے؟ ی�ظان کی طرف سے ہ ھ ش2 Vہ سب کچ %ے کہ ی� ں ہ ہی� ہ پ� %ے( ئ�و اس کا مظلب ی� 8ے ہ ون ہ%

ی�ظان کی ات کو   ش2 لف� ی� �ے والے اخ� ان 8ے ح� ان Vدر ی وں کے ای� ب�ے حامب� Vپ ھی آپ ا ھر ت� Vے، مگر ت% ک ہ عت ای� رب� �ق اسلمی س2  آپ کے دعویØ کے مظائ
%ے؟ ا ہ ہ کی� ڈرڈ(  کی وج� ی� àل شب الی�سی )ڈی� Vلی ی ں کہ اس دوع� ی� ات8 ی� ہ ن� و ی� ب�ے، ئ� پ� ں ما ہی� طرف سے پ�

ں اب می� ن�ی کی� Vلب�ے اپ �ے کے  اع کرن ں مگر اس کا دف� ی� ف ہ% ھی طرح واف� Vہت اچ ات سے پ� لف� ی� �ے والے اخ� ان 8ے ح� ان Vں ی ر صاحب ان می� اق� ں ی�  اصل می�
ں: ی� %ے ہ% ث کا شہارا لے رہ ل کی حدن� ذی�

اب  ل، ی� اب العق� ث 22الکاف�ی، کی� :7، حدن�

ں ث دب� ھے آپ کی دو ات�سی احادن� مچ� ھان8ی  ن�ی ت� رے دو دپ� ا: "اگر می� ت کی� اق� ہ )ع( سے دری� �ے امام_ زمای� ص ن خ�
ک ش2  ای�

ں  ن می� لفکہ ج� ی� ںاخ� ط( می� ارک )خ� ع می� ت� ن�ی ئ�وف� Vص کو اپ خ�
ا کروں؟ امام )ع( اس ش2 ں کی� ں می� و ئ�و اس صورت می�   ہ%

%ے کہ ہ اس کا ف�ول ہ ھ کہ ی� ت کے سات� ت� ث پVر عمل کر لو اس پ� ک حدن� ھی ای� ں سے کسی ت� ں: "ان می� ی� ب�ے ہ% پ� واب د  ج�
%ے۔" ت حاصل ہ ت� ک کو دوسرے پVر ف�وف� ا کہ ای� ہ کری� ت سے اس پVر عمل ی� ت� %ے۔ اور اس پ� رض ہ ح�س کی اطاعت ق�
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اف�ی وں( اور ی� سکب�ے ہ% عمال کر  لب�ے اشی� اع کے  د کے دف� ای8 ب�ے عق� Vپ ہ ا ں )ح�س کو ئ�وڑ مروڑ کر ی� ی� ب�ے ہ% لن� ث کو لے  ک حدن� رات صرف ای� ہ حص� سمن�ی سے ی�
دق�  ی�

ے ں گ ل کرب� ق� ث کو ت� ھ احادن� Vل کر ان کچ Vے ح م آگ ں۔ ہ% ی� لف ہ% الکل ح� ات کے ی� س2 واہ% و کہ ان کی ج� ں ج� ی� ب�ے ہ% پ� داز کر د ر ای� ظ� کسر ن� ث کو ی� ہ احادن� حاش2 �ے ت�  ن
اء ال(۔  س2 ے )ات� ں گ ی�ش کرب� Vھی ت �ے ت� مون د ب� ی� Vات کے خ لف� ی� ں ان کے آتVس کے اخ� ھ می� ں اور سات� ی� %ے ہ% داز کر رہ ر ای� ظ� ہ ن� ح�سے ی�

 

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  علق سوالت5ی� عمال سے مت� ل کے اشی� ں عق� ن می� ن اور دب� اس، ظ� ی� �ہاد، ق� ت  :اح�
: Kل ا۔ می2 ں اسلمی احکامات معلوم کری� ن�ی می� ت کی روش2 ران و شن� علق ق� ل کے مت� ہی مسای8 ق� %ے کہ ف� ہ ہ عرت�ف ی� �ہاد کی آسان ب� ت اح�

ا۔1 و سکی� ں ہ% ہی� عہ پ� ھ مت� �واری لڑکی کے سات� ک کب ں کہ ای� ی� و کہن�ی ہ% ں ج� ی� ث ہ% ہت ساری ات�سی احادن� ( پ�

%ے۔2 ا ہ ی� ا سک ا ح� عہ کی� ھی مت� ھ ت� �واری لڑکی کے سات� ں کہ کب ی� ہ کہن�ی ہ% و ی� ں ج� ی� ھی ہ% ث ت� ہت سی ات�سی احادن� ( مگر پ�

%ے۔3 ہ مکروہ ہ %ے، مگر ی� ا ہ ی� ا سک ا ح� عہ کی� ھ مت� �واری کے سات� ں کہ کب ی� ہ کہن�ی ہ% و ی� %ے ج� ھی ہ سا ت� ک گروہ ات� ث کا ای� ں احادن� ر می� ( اور آح�

ہ مکروہ %ے کہ ی� ہ ہ لکہ ان کا مظلب ی� ں، ی� ی� ی ہ% ہرا رہ% àں پ ہی� اK حرام پ� ق� ں وہ اسے مظل ی� ی ہ% عت کر رہ% ث اس کی مماب� و احادن� %ے کہ ج� ہ ہ  اس کا مظلب ی�
�ق ہم کے مظائ ل اور ف� و کہ عق� ا کہ ج� ذ کری� ہ اح� ج� ی�

�
ن ث سے اس طرح ت� �ے والی احادن� ر آن ظ� اد ن� ض� عن�ی مت� %ے ب� ا ہ ای� مع العرف�ی" کہا ح� ں "الج� ہ می� ق� عہ ف� ی� %ے۔ اس کو ش2  ہ

8ے گی۔ ان ں مل ح� لد می� ہلی ح� Vت الکاف�ی کی پ ہ روان� %ے اور آپ کو ی� ود دی ہ �ے ج� ن )ع( ن مہ معصومی� م اب8 علی� 8ے۔ اس کی ب� ر آن ظ� ن�

�ے ن )ع( ن مہ معصومی� و کہ اب8 ں ج� ی� �ے ہ% عد معلوم کرن �ے کے ب� ان مام مراحل سے گذر ح� علق اسلمی احکامات ان ن� ل کے مت� ہی مسای8 ق� ع کرام ف� ج�  مرا
%ے۔ ا ہ ای� ا( کہا ح� ی� �ویØ دن� ب ا ف� �ہاد )ی� ت ں اح� ں اور اس کو عرف_ عام می� ی� 8ے ہ% ان ی� ن�

ل کی  ہی مسای8 ق�  اق�سام2ف�
ں  دگی می� ں عام زی� می� %ے۔2عام طور پVر ہ% ا ہ ڑی� Vل سے واسظہ پ  طرح کے مسای8

سم: 1 ہلی ق� Vی(پ�ون ود ہ% صوص" موج� ح "پ� ں واص� ث می� ا حدن� ران ی� اس ق� Vمارے ی ں ہ% ارے می� �ے کے ی� ون ا حرام ہ% ن کے حلل ی� ں کہ ج� ی� ل ہ% ت�سے مسای8 ھ ا Vکچ  
8ے ان ی� ن )ع( کے ن� مہ معصومی� ث کو اب8 �ے والی احادن� ر آن ظ� اد ن� ض� لف مت� ی� ع کرام مخ� ج� ں مرا لہ می� لہ۔ اس مسی8 عہ کا مسی8 �واری لڑکی سے مت� ی�سا کہ کب %ے ج�  ہ

ں۔ ی� ب�ے ہ% پ� �ویØ د ب ھر ف� Vں اور ت ی� �ے ہ% عد حکم معلوم کرن کھب�ے کے ب� �ق پVر ت�ق�ے کے مظائ 8ے طر ون ہ%

سم:(2 ی�شدوسری ق� Vں ت کل کے دور می� لK آح� %ے۔ می2 ں ہ ہی� ود پ� کٹ حکم موج� ری� اس کون8ی ڈاپ8 Vمارے ی علق ہ% ن کے مت� ں کہ ج� ی� ت�سے ہ% ل ا ھ مسای8 Vاور کچ  
ن ) س2 ی� àی لن� Vسی رات� àاء کی پ سان�ی اعض� اطر ات� �ے کی ح� ان Vح دگی ت� سے زی� ی� ج� ل  د مسای8 دی� �ے والے ح� (۔Transplantationآن
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ں حکم معلوم ارے می� ں( کے ی� ہی� ود پ� کٹ حکم موج� ری� ں کون8ی ڈاپ8 ارے می� ن کے ی� ل )کہ ج� سم کے مسای8 اص طور پVر  اس دوسری ق� رات ح� اری حص� ی�  اخ�
�ے کو  اس"کرن ی� ں۔"ق� ی� ب�ے ہ% پ� ام د  کا ی�

%ے؟ اس" ہ ی� عی "حرام ق� ا واف� عمال کر کے حکم معلوم کری� ل" اشی� علق "عق� ل کے مت� �ے والے مسای8 ی�ش آن Vب8ے ت پ� ا  ی� ک
لکہ ان کے 8ے۔ ی� ان ا ح� علق حکم معلوم کی� ل کے مت� �ے والے مسای8 ی�ش آن Vب8ے ت پ� ت�سے  %ے کہ ا ہ حرام ہ ک ی� زدی� وں کے پ� ر صاحب اور ان کے حامب� اق�  ی�

ث لحدن� ں کہ اہ% ی� رمات8 ہ ق� ں۔ )ئ�وج� ی� اK حرام ہ% ق� �ق مظل ں ان کے مظائ �زب� ی Vہ دوئ�وں چ %ے اور ی� ا ہ اس" کری� ی� عمال کر کے "ق� ل" اشی� ں "عق� ن می� ہ دب� ک ی� زدی�  پ�
ں(۔ ی� لف ہ% اK ح� ق� عمال کے مظل ل" کے اشی� ں "عق� ن می� ھی دب� %ے، وہ ت� ا ہ ای� ان�ی کہا ح� ں وہ) ان می� ی� اکس Vں ی �ہی� ت رات، ح� حص�

�ے ن )ع( ن مہ معصومی� %ے اور اب8 ں ہ ہی� اK حرام پ� ق� عمال مظل ل" کا اشی� ں "عق� ن می� ک دب� زدی� ت کیاس کے پ�رعکس، اصولی علماء کے پ� ران اور شن�   ق�
ں  ن�ی می� وروش2 ر ہ% الپ� ت سے ی� ران اور شن� �ے صرف ق� ن )ع( ن %ے۔ معصومی� ا ہ ود حکم دی� �ے کا ج� ہی احکامات معلوم کرن ق� 8ے ف� ون �ے ہ% عمال کرن ل اشی�  عق�

رات اس ر صاحب اور ان کے حامی حص� اق� %ے۔ مگر ی� ا ہ رار دی� �ے کو حرام ق� ہی احکامات معلوم کرن ق� ل سے ف� ن�ی عق� Vداز کر کے صرف اپ ر ای� ظ� ں ن� ہی� ا اپ�  کر ی�
ں۔ ی� ب�ے ہ% پ� رار د اK حرام ق� ق� ں اور مظل ی� ب�ے ہ% پ� اس ما ی� عمال کو ق� ل کے اشی� کھب�ے اور عق� ں ر ہی� ر پ� ظ� رق کو مد_ ن� ق�

ن کی ل، ج� ت�سے مسای8 �ے والے ا ی�ش آن Vک ت امت ی� ی� �ے ق� ہوں ن %ے کہ اپ� ا ہ رمای� ہ ق� ود ی� �ے ج� ن )ع( ن مہ معصومی� مارے اب8 ب8ے کہ ہ% کھن� ن، دی� ی�  محی�رم مومن�
%ے۔ ھوڑی ہ Vں چ ہی� ر پ� ی� غ� 8ے ب� ان ی� ں ن� می� %ے، ہ% ڑ سکن�ی ہ Vرورت پ ں ص� می� ہ%

اب  اب 178الکاف�ی، کی� ث 20، ی� :1، حدن�

ں: ی� �ے ہ% رمان د ال )ع( ق� و عی� %ے کہ امام ائ� ا ہ "راوی کہی�

�ز ی Vھی چ لب�ے کون8ی ت� دوں کے  ی� ب�ے ن� Vپ �ے ا دا، اس ن اح� %ے اور ی� رمان8ی ہ ازل ق� لK ی� صی� ق�
�ز ت� ی Vر چ ر ہ% ک ال پ�زرگ و پ�رپ� �ے س2  ن

لہ(،  %ے۔)مسی8 ھوڑی ہ Vں چ ہی� ر پ� ی� غ� 8ے ب� ان ی� %ے،  ن� ڑ سکن�ی ہ Vرورت پ ک ص� امت ی� ی� ں ق� ہی� ہح�س کی اپ� �ے ی�   اور ال ن
%ے ہ ہ ت ی� ق� ب� ں مل سکن�ی۔ حف� ران می� ں ق� می� �ز ہ% ی Vلں چ لں ف� ں کہ اگر صرف ف� ہ کہہ سکی� ہ ی� %ے کہ لوگ ی� ا ہ لب�ے کی�  اس 

%ے۔" ا ہ ا دی� ی� ں ن� ران می� ھ ق� Vہ سب کچ �ے ی� کہ ال ن

ت�سے ادی اصول ا ی� ب� د ت� ی� Vں خ می� �ے ہ% ہوں ن ں کہ اپ� ی� %ے ہ% ں وہ صاف طور پVر حکم دے رہ ن می� ں ج� ی� کھب�ے ہ% ث دی� ن )ع( کی وہ احادن� ب�ے اب معصومی� پ8  آ
%ے۔ ا ہ ل کا حل معلوم کری� �ے والے مسای8 ی�ش آن Vب8ے ت پ� عمال کر کے ان  ل اشی� ں عق� می� اد پVر ہ% ی� ب� ن کی ت� ں کہ ج� ی� �ے ہ% دن
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حار، ج  ہ الی� ی� ی� :22، ص 1سق�

ا: رمای� �ے ق� %ے کہ آپ )ع( ن ول ہ ق� ا )ع( سے مب� ں امام رص� اب می� صر کی کی� ن ان�ی پ� ن محمد اب� ن محمد اب� احمد اب�

م ان %ے کہ ئ� ب ہ م )پVر واح� ں اور ئ� اء کرب� ل اور احکام_ الہØی کے( اصول الق� م پVر )مسای8 %ے کہ ئ� ب ہ م پVر واح�  "ہ%
کالو۔ ں پ� ی� اخ� ل کی( س2 مسای8

ں امام الض عہ می� ی� ن الس2 %ے:ادقاور عی� ود ہ ث موج� ہ حدن�  )ع( کی ی�

م ں اور ئ� اء کرب� ل و احکام_ الہØی کے( اصول الق� ں )مسای8 مہی� %ے کہ ب� مارا کام ہ ں: ہ% ی� �ے ہ% رمان  امام الضادق )ع( ق�
ع کرو(۔ ب� ر ف� کالو )ت� ں پ� ی� اخ� ل و احکام کی( س2 م ان مسای8 %ے کہ ئ� ب ہ )پVر واح�

ں ی� �ے ہ% ھی دعویØ کرن ھر ت� Vر صاحب ت اق� رات / ی� اری حص� ی� ں۔ مگر اخ� ی� اد ہ% ی� ب� و کہ "علم الصول" کی ت� ں ج� ی� ث ہ% ہ وہ احادن� ں کہ ی� ی� رمات8 ہ ق� ن، ئ�وج� ی�  ]محی�رم مومن�
%ے[ دعت ہ ک ی� ب سے صرف ای� ان� ں اصولی علماء کی ح� ن می� ہ دب� کہ ی�

ر کر ی� �ے چ� وش و جواس سے ن سان کو ہ% دا کر کے ات� ی� Vہ ن س2 و ت� �ز ج� ی Vن8ی چ ر وہ پ� %ے۔ اب ہ% ہ حرام ہ س2 %ے کہ ت� ا ہ ک اصول دی� �ے ای� مہ )ع( ن ال کے طور پVر اب8  می2
ھا۔ مگر اسے اسی ا ت� ای� ا ح� ای� Vں ی ہی� ں پ� �ے می� مہ )ع( کے زمان ہ اب8 %ے اور ی� ہ ہ س2 ا ت� ی� الکل ن� ک ی� ن ای� روب8 ی� لK ہ% و گی۔ می2 اد پVر حرام ہ% ی� ب�  دے، وہ اس اصول کی ت�

%ے۔ ا ہ ا گی� رار دی� اد پVر حرام ق� ی� ب� اصول کی ت�

و کہ %ے ج� ا ہ وی� �زوں پVر ہ% ی Vہ کے اصول کا اطلق ان چ س2 کہ ت� وی� رار دی گن8ی کب� ں ق� ہی� اد پVر حرام پ� ی� ب� ہ کے اصول کی ت� س2 ہ ت� %ے۔ ی� لہ ہ ٹ کا مسی8  اسی طرح سگرن�
ٹ ک سگرن� زدی� ں کے پ� �ہدب� ت ہت سے مخ� %ے۔ مگر پ� ا ہ ا کر رہ) سکے کہ وہ کی� ل  Vہ ح ا ی� ی� Vہ ن ہ کر دے اور اسے ی� گای� ت� وش و جواس سے پ� ل کو ہ% سان کی عق�  ات�

ی( کا۔  Vرج ول ح� ص� %ے "اصراف" )ف� %ے۔ اور وہ اصول ہ ہرن�ی ہ àجت حرام پ ک اور اصول کے ت� ای�

ں: ی� ث ہ% �ے والی احادن� ر آن ظ� اد ن� ض� ھ مت� Vاس کچ Vمارے ی %ے کہ ہ% ہ ہ حال ی� اب صورت�

%ے۔1 ا حرام ہ عمال کری� ل کا اشی� داز کر کے عق� ر ای� ظ� ت کو ن� ران اور شن� ں ق� ملے می� ن کے معا %ے کہ دب� ا ہ ک گروہ کہہ رہ) ث کا ای� ( احادن�
م پVر2 ہ ہ% ں اور اب ی� ی� �ے ہ% اء کر دن ادی اصول الق� ی� ب� ں ت� ارے می� ل کے ی� ھ مسای8 Vے کچ� ن )ع( ن مہ معصومی� %ے اب8 ا ہ ث کا دوسرا گروہ کہہ رہ)  ( اور احادن�
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ں حل ن�ی می� ت کی روش2 ران اور شن� �وں ق� ل کا ئ �ے والے مسای8 ون دا ہ% ی� Vب8ے ن پ� ں اور  کالی� ں پ� ی� اخ� 8ے ان کی س2 ون �ے ہ% عمال کرن ل" اشی� %ے کہ "عق� رض ہ  ق�
ں۔ معلوم کرب�

و کہ ا ج� کالی� ہ پ� ج� ی�
ن� سا ت� ث سے ات� �ے والی احادن� ر آن ظ� اد ن� ض� عن�ی مت� ں۔ ب� ی� کہب�ے ہ% مع العرف�ی"  ح�سے "الج� ں  ی� �ے ہ% عمال کرن ہ اشی� ق� ک اصول_ ف�  اب اصولی علماء ای�

و۔ �ق ہ% رد کے مظائ ل و ح� عق�

ں کہ: ی� لب�ے ہ% کا ہ پ� ج� ی�
�
ن ہ ت� ہ اصولی علماء اس سے ی� Vج ات� ی� Vخ

ن�ی1 Vہ اپ ق� ب� و جن� ں امام ائ� ب می� ی�سا کہ شن�ی مذہ% 8ے۔ ج� ان ا ح� عمال کی� 8ے( اشی� ون �ے ہ% داز کرن ر ای� ظ� کسر ن� ت کو ی� ران و شن� ہ )ق� ل کا آزادای� %ے کہ عق� ہ حرام ہ  ( ی�
%ے۔ اK حرام ہ ق� �ق مظل مہ )ع( کے اف�وال کے مظائ عمال اب8 ہ اشی� ہ آزادای� ل کا ی� ھے۔ عق� ت� ب�ے  پ� اری کر د �وے ح� ب 8ے سے ف� ذان�ی ران

8ے2 ون �ے ہ% عمال کرن ل اشی� �ق، عق� 8ے اصولوں کے مظائ ون �ے ہ% ن )ع( کے دن %ے( کہ معصومی� لکہ حکم ہ %ے )ی� ازت ہ ات کی مکمل اح�  ( مگر اس ی�
8ے۔ ان ا ح� ل کا حل معلوم کی� �ے والے مسای8 ی�ش آن Vب8ے ت پ�

رات اری حص� ی� ہ اخ� %ے۔ ی� وہ ہ ن� رات کا ش2 ان�ی حص� ث/ وہ) لحدن� و کہ اہ% %ے ج� ان�ی ہ ان8ی ح� Vماری ی ت� ی پ� ر پVرشن�ی" کی وہ% اہ% ں "ط� ر صاحب می� اق� رات / ی� اری حص� ی�  مگر اخ�
ں۔ ی� ی ہ% رار دے رہ% �ے کو حرام ق� اس کرن ی� اد پVر ق� ی� ب� 8ے کی ت� و کہ ذان�ی ران ں ج� ی� %ے ہ% �وں کو لے رہ ری معب اہ% ث کے صرف ط� ان احادن�

ں؟ اس ی� �ے ہ% ا کرن %ے کہ وہ کی� ا ہ ی� Vو آپ کو ن�ں ئ ی� کھب�ے ہ% ادات دی� ض� ں پ� ران می� اعث ق� ر پVرشن�ی کے ی� اہ% ن�ی ط� Vرات اپ ان�ی حص� ہ وہ) ب ی� ں کہ ح� ی� رمات8 ہ ق�  اور ئ�وج�
ت�ہات ں ش2 ت می� ران�ی آن� ں کہ ح�س سے اس ق� ر کرب� سی� ف�

ھر اس کی ات�سی ت� Vا ت ں ی� ا لی� Vھی Vحصے کو چ ران کے اس  ں کہ ق� ی� �ے ہ% ش کرن Vوری کوش2 ں وہ ئ  صورت می�
ں۔ ی� ات8 و ح� دا ہ% ی� Vن

%ے۔ ان�ی ہ ان8ی ح� Vلت ی ن�ی ممای2 �
ں کن ر صاحب کی اپVروچ می� اق� رات اور ی� ان�ی حص� ں کہ وہ) ی� کھب�ے ہ% ب8ے اب دی� پ� آ

ب کار رن� مہ + ق� رج� لط پ� ر صاحب کا ع� اق� ان�یی� ی� لط ن� ی + ع�
ت کر ان� ث ی2 ون8ی احادن� ن�ی طرف سے گھڑی ہ% Vھوٹ اور اصولی علماء کی اپ ث کو چ� اکہ ان احادن� ں ی� ی� کب�ے ہ% ار  ی� ب� ہ اج� ن طرت�ق� ی� ف� ل_ ت� ای� اف� ر صاحب ن�ی ی� اق�  ی�

%ے۔ حال ہ اک صورت� شوشی� ت اق� ہان� ہ پ� ں۔ اور ی� سکی�

جہ  ائ8ق" کے صف� ف الحق� اب "کش2 ن�ی کی� Vث اپ ہ حدن� ر صاحب  ی� اق� ں۔252ی� ی� 8ے لکھب�ے ہ% ون �ے ہ% ل کرن ق�  پVر ت�
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ل ی�سری دلی� ت�
ا: رمای� �ے ق� مہ اظہار )ع( ن ں کہ اب8 ی� �ے ہ% ل کرن ق� ث ت� ر کسی جوالے کے حدن� ی� غ� ری صاحب ب� حاپ8

ع" ب� ر ف� کم الب� اء الصول و علی� ا الق� ی� "علب�

مہ: رج� پ�

م پVر ں اور ئ� اء کرب� ل_ احکام الہی کے اصول الق� ں مسای8 مہی� %ے ب� ب ہ م پVر واح� ا  ہ% رمای� �ے ق� ن )ع( ن مام معصومی�  "ن�
کالو( ں پ� ی� اخ� ع کرو۔")س2 ب� ر ف� ل و احکام کے اصول کی ت� م ان مسای8 %ے کہ ئ� ب ہ واح�

%ے۔ ا ہ ا گی� ب دی� رن� ام پVر ق� ن کے ی� مہ معصومی� ھی اب8 ہاں ت� پ�

مہ )ع( مام اب8 ود رہ کر ن� ں موج� ن )ع( کے زمائ�وں می� مہ معصومی� مام اب8 و ن� ں گذرا ج� ہی� ک کون8ی محدث پ� ہ کہ آج ی�  اول ی�
لب8ے کاف�ی �ے کے  ی�م کرن ار کو ح� ی� ث کے اغب� ات اس حدن� ہی ی� و۔ صرف پ� ا ہ% ی� ل کر سک ق� ث ت�  کی طرف سے حدن�

%ے۔ ہ

ث ضد اس حدن� ق� ھی م د، لہذا مدعی کا کون8ی ت� لی� ق� ہ ت� اط، ی� ی� ب� ہ اشی� %ے، ی� �ہاد ہ ت ظ اح� ہ لف� ں ی� ث می� وع حدن� ہ کہ اس موص�  دوم ی�
ا۔ وی� ں ہ% ہی� ت پ� ان� سے ی2

ا اظب کی� ن کو مح� �ہدب� ت �ے صرف مخ� ن )ع( ن %ے کہ معصومی� ں ہ ہی� ود پ� سا موج� ہ ات� ن� رن� ں کون8ی ق� ث می� ہ کہ اس حدن�  سوم ی�
%ے اس وا ہ عمال ہ% م" اشی� ظ "ئ� لب8ے لف� سائ�وں کے  مام ات� م اور ن� ن کی طرف سے ہ% مہ معصومی� ں اب8 ث می� %ے۔ اس حدن�  ہ
ہ کہ %ے، ی� ع لزم کی گن8ی ہ ب� ر ف� ص پVر ت� خ�

ر ش2 ں اور ہ% ی� سان ہ% مام ات� مہ )ع( اظہار کے ن� 8ے اب8 اظب سوان  لب8ے اس کے مح�
ن پVر۔ �ہدب� ت صرف مخ�

و وہ ھی ئ� ی لی ت� ن کے لے ہ% �ہدب� ت ول مخ� �ے ت�ق� ن )ع( ن مہ معصومی� �ے کی ذمہ داری اب8 اء کرن ہ کہ اصول الق�  جVہارم ی�
�ہد پVر ت Vوری کی ئ�و کس کس مخ� ں؟ اور اگر ئ ہی� ا پ� ھی کی ی� Vوری ت� ھی ئ �ے کب� ن )ع( ن ہ ذمہ داری معصومی� ں کہ ی� ی� ات8 ی� ں ن� می�  ہ%

ا؟ ں کی� ی� کب�ے؟ اور کب؟ اور وہ اصول ہ% اء  کون کون سے اصول الق�
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Vوری �ہاد کی ئ ت ہی اصولوں پVر اح� لب8ے اور اپ� روں سے  ی� �ے ع� ہ آپ ن ق� و گی کہ اصول ف� ا ہ% ہ زوری اور کی� ی� ادہ شی�  اس سے زی�
دھ ای� ان ی� ہی� ب�عے ان پVر پ� ث کے ذر عی حدن� ک وض� ن )ع( کی ای� ں معصومی� ی� %ے ہ%  عمارت کھڑی کی اور آڑ لے رہ

کر۔

ے اور کب سے ں گ اء کرب� ک اصول الق� مہ )ع( کب ی� ان کی گن8ی کہ اب8 ی� ں ن� ہی� ں مدت پ� ث می� ہ کہ اس حدن� م ی� ی�ج� Vپ 
و طع ہ% ف� اء مب� ہ سلسلہ الق� ت کے دوران ی� ت� ن� %ے کہ غ� ود ہ ہ صراحت موج� ں ی� ہ اس می� ے۔ ی� ں گ روع کر دب� کاٹ س2 ت� اپ8  ی�

لکہ ا، ی� وی� ں ہ% ہی� ی پ� اء صرف کائ�وں پVر ہ% ون کہ الق� %ے کب� ہی ہ رط_ لزمی پ� ہور س2 لب8ے ظ� اء کے  لب8ے کہ الق� 8ے گا اس  ان  ح�
ت�سے دلوں و۔ ا ہ ہ% و کر صرف معصوم ؑ کی طرف مب�وج� از ہ% ی� �ےن� ا سے ن ی� و ساری دن� ھی وہ ج� %ے اور دل ت� ا ہ وی� ھی ہ%  دل پVر ت�

ث کی رو سے اگر وں۔ لہذا اس حدن� 8ے ہ% ون ھرے ہ% ن_ آل_ محمد کے اصول ت� ی� الف� ں مح� ن می� %ے ج� ا ہ ی� و سک سے ہ% کی� اء   پVر الق�
ود ان لب8ے ج� د کے  ردی� گہ؟ ان کے دعوے کی پ� ت�ق�ے سے اور کس ح� و کس پVر؟ کون سے طر %ے ئ� ا ہ و رہ) اء ہ% ھی الق�  آج ت�

اء ات الق� ک ی� �ہد پVر ای� ت ک مخ� %ے کہ معصوم )ع( ای� ہ محال ہ لب8ے کہ ی� %ے۔ اس  ی کاف�ی ہ لف ہ% ی�  کا آتVس کا اخ�
ں ات می� لف� ی� می اخ� اہ% ہ ئ�و معصوم ؑ ان کے ی� اء کر دے۔ ی� ات الق� لف ی� ی� الکل مخ�  کرے اور دوسرے پVر اس سے ی�

%ے۔ ا ہ �ے لڑای� ی )معاذ ال( معصوم ؑ کا کام مرغ ہ ہ% ں اور ی� ی� سکب�ے ہ% ن  حصہ دار ب�
ں کہ کون سی ی� ات8 ی� ں ن� می� ان ہ% �ہد صاخی� ت ں۔ مخ� ی� سکب�ے ہ% ھی کر  ع ت� ب� ر ف� و ت� ں ئ� ی� سکب�ے ہ% اء کر  مہ )ع( اصول الق� ہ کہ اگر اب8 م ی� س2  ش2
اK سوا ی� رن� ف� ہ ت� ن )ع( کا زمای� کہ معصومی� وی� %ے کب� ں ہ ہی� سا پ� ت کی کمی؟ ات� ا وق� %ے؟ کی� ع ہ ب� �ے سے ما ع کرن ب� ر ف� ں ت� ہی� �ز اپ� ی Vچ 

ع ب� ر ف� �ے ت� ہوں ن %ے کون ح�س پVر اپ� ر وہ ہ ز آح� ی� %ے؟  ئ� لب8ے کم ہ ع کے  ب� ر ف� ا عرصہ ت� ا لمی� ی� ا ان� %ے۔ کی� ط ہ ن سو پ�رس پVر مخی� ی�  ت�
ا سائ�وں )ی� مام ات� �ے ن� ح�سے معصوم ؑ ن ام  �ز کا ی� ی Vے کس چ% ع ہ ب� ر ف� ہ کہ ت� ڑھ کر ی� کب8ے؟ اور سب سے پ� ان  ی�  کے اصول ن�

ا؟ لی کے جوالے کر دی� ص سطح عق� اف� صوص لوگوں( کی ی� د مخ� ی� Vول ان کے خ ت�ق�

ا ا رہ) ا ح� ام پVر لوگوں کو دی� و معصوم ؑ کے ی� %ے ج� ب ہ رن� ک ق� ث مخض ای� علی حدن� ہ ج� ا کہ ی� و گی� ت ہ% ان� مام امور سے ی2  ان ن�
%ے۔ ہ
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عمال کر  ان�ی( اشی� ی� لط ن� ب کاری + ع� رن� مہ + ق� رج� لط پ� اس )+ ع� ی� ا ق� ی� Vر صاحب ان اق� %ےی� �ےرہ ث لوگوں ن ہ احادن� ں کہ ی� ت کرب� ان� اکہ  ی2 ں ی� ی�   ہ%
ں: ی� ود گھڑی ہ% ج�

جہ 1 �ے اس کا کون8ی252(صف� ری ن ں علمہ حاپ8 ی� %ے ہ% ت کر رہ کان� ہ س2 عد ی� �ے کے ب� ل کرن ق� ری کے جوالے سے ت� ث علمہ حاپ8 ہ حدن� ر صاحب ی� اق�   پVر ی�
%ے: ں عرض ہ دمت می� ر صاحب کی ح� اق� و ی� %ے۔ ئ� ا ہ ں دی� ہی� جوالہ پ�

%ے کسی کے.1 اہ Vا ح ی ی� اصن� دو، غی�سان8ی، ی� ی� %ے ہ% اہ Vث ح ک ئ�و امام کی حدن� زدی� کہ آپ کے پ� ی� ں خ� ی� سکب�ے ہ% ہ کر  سے جوالے کا مظالی� کی�  آپ 
ر علم الر ی� غ� د کر کے ب� ی� ں ن� کھی� سے آی� ہی�چVے، ا� Vپ ب�عے  ڈرڈذر ی� ب� àل شی ہ ڈی� �ے کا ی� اض ق� ہاں جوالے کے ت� ھر پ� Vو ت ول کر لو۔ ئ� ب� کھے ف� ال کی کشونàی پVر پVر  ح�

ہ معن�ی است؟ Vج

ۃ الی.2 ی� ی� اب سق� ث کے دو جوالے کی� �ے اوپVر اس حدن� م ن ا ؑ اور امام الضادق ؑ سےدوم ہ% عہ سے امام رص� ی� ن الس2 ات اور عی� ح� �ے� ل کر دن ق�   ت�
ں۔  ی� �ے کا الزام۔ہ% ث کے گھڑن ن کو اس حدن� �ہدب� ت ب8ے مخ� ن� ج� �ے کی رٹ اور دت� ون ث کا گھڑا ہ% ھی اس حدن� ب�ے اب ت� پ8 لگا

مہ:2 رج� لط پ� ر صاحب کی طرف سے ع� اق� ( ی�

ں: ی� �ے ہ% مہ کرن رج� ر صاحب اس کا پ� اق� ی�

ن )ع(" مام معصومی� ںن� اء کرب� ل و احکام_ الہØی کے اصول الق� ں مسای8 مہی� %ے کہ ب� ب ہ م پVر واح� %ے کہ ہ% ا ہ رمای� �ے ق�   ن
ع  کرو ب� ر ف� ل و احکام کے اصول کی ت� م ان مسای8 %ے کہ ئ� ب ہ م پVر واح� اور ئ�

اظ  ہ الق� �ے ی� ر صاحب ن اق� ں کہ ی� ی� رمات8 ہ ق� %ے"ئ�وج� ا ہ رمای� �ے ق� ن ن مام معصومی� ث کے اصل می�ن"ن� رگز اس حدن� اظ ہ% ہ الق� %ے۔ ی� ا ہ مہ کی� رج� �ز کا پ� ی Vں کس چ ہی� ا پ� ی� Vن  
%ے۔ ہ ہ اف� وا اص� ا ہ% ود کی� ر صاحب کی طرف سے ج� اق� ہ ی� لکہ ی� ں، ی� ی� ں ہ% ہی� ود پ� ں موج� می�

اظ اف�ی الق� Vوری عمارت ان اص� اس کی ئ ی� ب�ے ق� Vپ ر صاحب ا اق� %ے" ی� ا ہ رمای� �ے ق� ن ن مام معصومی� ن!"ن� ی� ف� ل_ ت� ای� اف� ں ی� ی� %ے ہ%  پVر کھڑی کر رہ

ان کر ی� ہ ن� ل وج� ہ ذی� درج� وت کے طور پVر اس کی می� ب� %ے۔ اور پ2 ون8ی ہ ھونàی اور لوگوں کی گھڑی ہ% ث چ� ہ حدن� ں کہ ی� ی� %ے ہ% ہ دعویØ کر رہ ھر ی� Vر صاحب ت اق�  ی�
ں۔ ی� %ے ہ% رہ

مہ کے مام اب8 ود رہ کر ن� ں موج� ن کے زمائ�وں می� مہ معصومی� مام اب8 و ن� ں گذرا ج� ہی� سا کون8ی محدث پ� ک ات� ہ کہ آج ی�  "اول ی�
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لب8ے کاف�ی �ے کے  ی�م کرن ار کو ح� ی� ث کے اغب� ات اس حدن� ک ی� ہی ای� و۔ صرف پ� ا ہ% ی� ل کر سک ق� ث ت� ہ حدن�  طرف سے ی�
%ے۔" ہ

ں؟ صرہ کرب� ت� د کون8ی پ� دلل پVر مزی� ب اشی� رن� ب و ع� ت� ر صاحب کے اس عخ� اق� %ے کہ ی� رورت ہ عی کون8ی ص� ں واف� می� ا ہ% کی�

ں3 ی� �ے ہ% ر صاحب کا دعویØ کرن اق� ں کہ: کہ( ی� ی� ب�ے ہ% پ� ہ د ل ی� %ے۔ اور اس کی دلی� ا ہ وی� ں ہ% ہی� ت پ� ان� �ہاد ی2 ت سم کا اح� ث سے کسی ق�  اس حدن�

ھی ا مدعی کا کون8ی ت� Øد۔ لہذ ی� ل ق� ہ ت� اط۔ ی� ی� ب� ہ اشی� %ے، ی� �ہاد ہ ت ظ اح� ہ لف� ں ی� ث می� وئ( حدن� وعی )گھڑی ہ% ہ کہ اس موص�  "دوم ی�
ا۔" وی� ں ہ% ہی� ت پ� ان� ث سے ی2 ضد اس حدن� ق� م

%ے ش کر رہ �ے کی کوش2 ت کرن ان� ں اور دوسری طرف ی2 ی� %ے ہ% رار دے رہ ث( ق� ھونàی حدن� ون8ی چ� عن�ی گھڑی ہ% وع )ب� ر صاحب اسے موص� اق� و ی� ک طرف ئ�   ای�
ا۔ ں آ رہ) ہی� ر پ� ظ� ظ ن� �ہاد کا لف� ت ں اح� ہی� ں اپ� کہ اس می� وی� ا کب� وی� ں ہ% ہی� ت پ� ان� ں کہ اس سے مدعی کا دعویØ ی2 ی� ہ%

ں ان اصولوں می� ب�ے کہ ہ% ہ% ا Vا ح وی� اعلم ہ% ا ی� ی� ں ان� می� و ہ% پVہلے ئ� ں کہ  ی� %ے ہ% ن )ع( حکم دے رہ %ے۔ معصومی� ون�ی ہ ھی حد ہ% ر پVرشن�ی کی ت� اہ% %ے کہ ط� اK عرض ہ وای� و ج�  ئ�
و ان اصولوں کی ل، ج� ب8ے مسای8 پ� ت�سے  عن�ی ا ں )ب� کالی� ں پ� ی� اخ� روعی س2 لہ کی ق� اد پVر کسی مسی8 ی� ب� عمال کر کے ان اصولوں کی ت� ل" اشی� م "عق� ھر ہ% Vو۔ اور ت  کا علم ہ%

ماری ت� ر پVرشن�ی کی اس پ� اہ% ن�ی ط� Vھی اپ ر صاحب اب ت� اق� ں۔ اگر ی� 8ے ان اصولوں کا اطلق کرب� ون �ے ہ% عمال کرن ل" کا اشی� وں، ان پVر "عق� �ے ہ% ں آن  زد می�
ن۔ می� Øں۔ ا ی� %ے ہ% و رہ ہ سے گمراہ ہ% و کہ ان کی وج� ھی ج� مام لوگوں کی ت� 8ے اور ان ن� رمان ت ق� دان� %ے کہ ال ان کی ہ% ہی ہ ماری دعا ئ�و پ� و ہ% کلب�ے ئ� پ� ں  ہی� سے پ�

م ں کہ ہ% ی� �ے ہ% ہان ت�سے پ� ہ ا کن ی� ں۔ لی� ت کر سکی� ان� ا ی2 àھوی ث کو چ� اکہ اس حدن� ں ی� ی� %ے ہ% ا رہ ی� �ے ن� ہان ہت سے پ� ت�سے اور پ� ر صاحب ا اق� عد ی�  اس کے ب�
ں ی� �ے ہ% ل کر دن ق� ل ت� مام دلی8 ر صاحب کے وہ ن� اق� �ے ی� م ن ں )اوپVر ہ% صرہ کرب� ت� د اس پVر پ� �ے کہ مزی� ں کرن ہی� رورت مخشوس پ� �ے ان دوص� ہوں ن و اپ�   ج�

ں(۔ ی� سکب�ے ہ% ضاف کر  ی اپ� ود ہ% ڑھ کر ج� Vں پ ہی� ھب�ے والے اپ� ڑ Vں۔پ ی� �ے ہ% لب�ے دن �ے کے  ت کرن ان� ا ی2 àھوی ن )ع( کو چ� ث_ معصومی� احادن�

ن مہ معصومی� %ے کہ اب8 ا ہ وی� ت ہ% ان� ہ ی2 ن سے ی� ں ج� ل کر دب� ق� عات ت� ت�سے واف� ں ا دمت می� ن کی ح� ی� م محی�رم مومن� %ے کہ ہ% ا ہ وی� اسب معلوم ہ% ع پVر می� ف�   اس مو
لہ" کی ی� ن�ی ق� ن� م ج� ی� عات "محمد اپ�راہ% ت�سے دو واف� م ا ر ہ% ظ� ی�ش_ ن� Vضار کے ت ت� %ے۔ اح� ا ہ ل پVر کی� ائ�وی مسای8 ادی اصول کا اطلق ی2 ی� ب� ہ ت� �ے ی�  )ع( کے اصحاب ن

اب کی�

 Ijtehaad: Its Meaning, Sources, Beginnings and the Practice of Ra'y 

ں: ی� �ے ہ% ل کرن ق� سے ت�
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%ے۔1 ہ لکھا ہ Vج ات� صر کی� ک مخ�ت� ہ" پVر ای� ق� �ے "اصول ف� ھے اور آپ ن ت� اگرد  ا کے س2 د الرجمن امام الرص� ن عی� س اب� �وت� ( ئ

ہوں2 ال کے طور پVر اپ� ں۔ می2 ی� �ے ہ% �وے دن ب اد پVر کن8ی ف� ی� ب� ہ کی ت� ق� �ے اصول_ ف� ھے۔ آپ ن ت� اگرد  ادی )ع( کے س2 Vوری امام ہ) ائ ی�س2 ن الی� ل اب� ض� ق�  ( ال
ہی کے اصول کی �وی امر اور پ� ب ہ ف� �ے ی� ہوں ن و گی اور اپ� ں ہ% ہی� اطل پ� ماز ی� و ات�سی ن� 8ے ئ� ان ماز ادا کی ح� گہ پVر اگر ن� دہ ح� صب س2 %ے کہ ع� ا ہ �وی دی� ب ک ف� �ے ای�  ن

%ے۔ ا ہ اد پVر دی� ی� ب� ت�

عمال کر کے ت�ق�ے اشی� لط طر ی اور ع� ن� رپ� ت�سے ق� رات ا ر صاحب اور ان کے حامی حص� اق� %ے کہ ی� ات ہ سمن�ی کی ی�
دق� ہت ی� ہ پ� ں کہ ی� ی� ھب�ے ہ% ا Vا ح م کہی� ں ہ% ر می�  آح�

لب�ے اس �ے کے  کار کرن ث کا اپ� م کسی حدن� %ے کہ ہ% ا ہ ں دی� ہی� ہ حکم پ� ں ی� می� ھی ہ% �ے کب� مہ )ع( ن ں۔ اب8 ی� ھب�ے ہ% ا Vا ح لی� àھی ث کو چ� ن )ع( کی احادن�  معصومی�
ں۔ رہ کرب� ی� جرت�ف وع� ں ت� مہ کر کے اس می� رج� لط پ� ا ع� ں، ی� ہ کر لی� اف� اظ کا اص� ود سے الق� ں ج� می�

ن۔ می� Øں۔ ا ی� گب�ے ہ% ی� اہ ما ی� Vر سے ال کی ن �زوں کے س2 ی Vمام چ م ان ن� ہ%

ات ر صاحب کے علمہ حلی پVر اس جوالے سے اعی�راص� اق� ن" اور ی� "ظ�
8ے726علمہ حلی )مب�وف�ی  ان ح� ر صاحب ت� اق� ھا۔ مگر ی� ا ت� عمال کی� اK  اشی� ظ محاوری� ن" کا لف� �ے "ظ� ہوں ن ں اپ� ھی، ح�س می� عرت�ف دی ت� ک ب� �ہاد کی ای� ت �ے اح�  ( ن

%ے ا رہ ی� ہ ن� ای� س2 د کا ت� ی� ق� ب� رم پVر پ� ہ اصولی علماء کو اس ح� %ے۔ اور اب ی� ا ہ ں لے لی� �وں می� ری" معب اہ% �ے اسے "ط� ہوں ن ھب�ے کے، اپ�  اس کے روحان�ی معن�ی سمچ�
%ے۔ ں ہ ہی� ی پ� ا ہ% ھی کی� �ے کب� ہوں ن و اپ� ں کہ ج� ی� ہ%

ھی: �وں دی ت� ھ ئ Vعرت�ف کچ �ہاد کی ب� ت �ے اح� علمہ حلی ن

ہ ج� ی�
ن� و ت� 8ے کہ ج� ان ا ح� Vح ہی� Vک پ ن ی� ں اس ظ� ارے می� عت کے حکم کے ی� رب� وں سے س2 ش2 ن�ی کوش2 Vے کہ اپ% �ہاد کا مظلب ہ ت  "اح�

%ے۔" ں پ�رن�ی گن8ی ہ ہی� ی پ� اہ% سم کی کوی� ں کسی ق� %ے اور اس می� ح ہ الکل صخی� %ے، وہ ی� ا ہ ا رہ) ا ح� ذ کی� اح�

اد پVر رد کر ی� ب� ن کی ت� ب�ے اس ظ� Vپ ب وہ جق کو صرف ا %ے کہ ح� وا ہ عمال ہ% ھی اشی� ں ت� �وں می� لب�ے ان معب ار کے  ظ کق� ن" کا لف� ں "ظ� ث می� ران اور حدن�  اب ق�
%ے۔ ک ہ ھی� àہ ت اپ داداؤں کا راشی� ھے، کہ ان کے ی� ت� ب�ے  پ� د

ر پVرشن�ی" کی اہ% %ے۔ مگر "ط� رق ہ ن اور آسمان کا ق� ں زمی� عمال می� ی اشی� ظ� ن کے لف� ں ظ� من می� �ہاد کے ض� ت ں اور علمہ حلی کے اح� ن می� ار کے اس ظ�  مگر کق�
8ے۔ ھ آن ات� ع ہ) ف� اس ت�س کون8ی مو Vے کا ان کے ی� ی�م کرن ں کہ علماء پVر سب و ش2 ی� ھے ہ% àب ن� ت� ار  ی� ات پVر ن� ر ت�س اس ی� ی� غ� ھے ب� رق کو سمچ� ہ لوگ اس ق� ل ی� ی� ں مب� ماری می� ت� پ�
کب�ے کھبàے  وت" ا ب� ت/پ2 ت سے "حج� ران و شن� علق ق� رعی حکم کے مت� ھی س2 %ے کہ کسی ت� ہ ہ ں، اس کا مظلب صرف ی� ی� �ے ہ% ع کرام کرن ج� و کہ مرا �ہاد، ج� ت  اح�
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ب�ے Vخ
ہی� Vر پVج پ ت8 ا ی� لف ن� ی� ع کرام مخ� ج� ھی اگر مرا ود ت� اوج� 8ے۔ اور اس کے ی� ان ا ح� ذ کی� ہ اح� ج� ی�

�
ن �ق ت� ت�ق�ے کے مظائ 8ے طر ون 8ے ہ% ان ی� مہ )ع( کے ن� ں اور ان سے اب8 ی� ات8  ح�

و رق ہ% ں ق� ضلوں می� ت� ہاء کے ف� ق� %ے کہ دو ف� ا ہ رما دی� ود ق� �ے ج� ں آپ ن ث ح�س می� ں معصوم )ع( کی وہ حدن� اد کرب� %ے۔ )ی� ں ہ ہی� ں ئ�و ان پVر کون8ی الزام پ� ی�  ہ%
%ے(۔ ادہ ہ ں زی� ویØ می� ق� و علم اور ت� %ے ج� ا ہ ی� ضلہ مان� ت� ہ کا ف� ی� ق� س ف� ں ا� می� ں ہ% %ے اور اس صورت می� ا ہ سکی�

�زوں کو آسان ی Vلب�ے چ م ان کے  ا ہ% Øں، لہذ رق کر سکی� ں ق� �وں می� ری معن�ی اور روحان�ی معب اہ% ں کہ وہ ط� ی� ت سے عاری ہ% لت� رات اس اہ% اری حص� ی� کہ اخ� وی� Vج 
ں: ھ سکی� �وں کو سمچ� �ہاد کے روحان�ی معب ت اکہ وہ اح� ں ی� ی� �ے ہ% ان ی� ن�

عرت�ف: ک آسان ب� ای�

�ہاد کا مظلب ت عن�ی اح� ں، ب� ل کر لی� ظ داح� صوص کا لف� ت/پ� کال کر آپ حج� ظ پ� ن کا لف� ں سے ظ� عرت�ف می�  علمہ حلی کی ب�
ث ران و حدن� و کہ ق� ا، ج� ں اکھنàی کری� ی� ن� مام حخ� علق وہ ن� رعی حکم کے مت� ھی س2 8ے کار ل کر کسی ت� ں پ�رون ی� س2 مام کوش2 %ے کہ ن�  ہ

ا۔ ی� Vہی�خ Vر پVضلے پ ت� علق کسی ف� رعی حکم کے مت� اد پVر س2 ی� ب� �وں کی ت� ب ھر ان حخ� Vں۔ اور ت ی� ان�ی ہ% ان8ی ح� Vعلق ی ں اس مسی8لے کے مت� می�

ں- ی� �ے ہ% ان ی� ب�ے اس کو اور آسان ن� پ8 و آ %ے، ئ� ا ہ و رہ) کل ہ% ا مش2 ھی� ہ سمچ� لب�ے ی� ھی ان لوگوں کے  اگر اب ت�

ں: ی� سکب�ے ہ% م دے  و کہ ہ% عرت�ف ج� ن ب� رب� آسان پ�

ں می� %ے کہ اگر ہ% ا ہ �ے حکم دی� ہوں ن ا ح�س کا اپ� ات پVر عمل کری� دای� مام ہ% ن )ع( کی ان ن� %ے کہ معصومی� �ہاد کا مظلب ہ ت  اح�
مہ ہاء اب8 ق� %ے ح�س پVر ف� ہ ہ ی طرت�ق� ہ وہ% و گا۔ اور ی� ا ہ% ں کن کن مراحل سے گذری� می� و ہ% و ئ� ا ہ% لہ کا حکم معلوم کری� رعی مسی8  کسی س2
ھی %ے کہ کب� ت ہ ان� ث سے ی2 لہ کی حدن� ظ� ن حن� ی�سا کہ عمر اب� ھے۔ اور ج� ت� �ے  ا کرن ں عمل کی� وں می� دگب� ن )ع( کی زی�  معصومی�

ھے۔ ت� �ے  ا کرن ای� ھی کر ح� ضلے ت� ت� لف ف� ی� علق مخ� رعی حکم کے مت� ھار وہ س2 کب�

ا مراد ں اس سے کی� دگی می� %ے اور عملی زی� عمال کی گن8ی ہ اK اشی� �ز محاوری� ی Vا چ 8ے کہ کی� ان Vھ ی ں سمچ� ہی� رق پ� �ز کا ق� ی Vھی اس چ رات اب ت� اری حص� ی� ر صاحب/اخ� اق�  اگر ی�
ہی،  ا الل ں کہ ی� ی� سکب�ے ہ% ی کر  لب�ے دعا ہ% م صرف ال  سے ان کے  و ہ% %ے، ئ� ان�ی ہ لی ح�

اں اور ھ کو زی� ہ دے مچ� و ی� کو ج� دے اور دل ای�

ں الی� ھ می2 Vے کی کچ� عمال کرن اس اشی� ی� وں کے "ق� ر صاحب اور ان کے حامب� اق� ی�
داز کر کے صرف ر ای� ظ� کسر ن� ت کو ی� ران اور شن� ل کا حل ق� ہی مسای8 ق� %ے کہ ف� %ے اور اس کا مظلب ہ ع ہ ں شخ�ن�ی سے مت� ہ می� ق� مارے ف� عمال ہ% اس کا اشی� ی�  ق�
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%ے۔ ا ہ 8ے معلوم کری� ون �ے ہ% عمال کرن 8ے اشی� ل اور ذان�ی ران ن�ی عق� Vاپ

%ے، مگر ھوٹ ہ الکل چ� ہ ی� کہ ی� ں )حالی� ی� �ے ہ% اس پVر عمل کرن ی� ہ ق� ں کہ ی� ی� �ے ہ% ڑھ کر اصولی علماء پVر الزام لگان Vڑھ ح ہت پ� رات پ� اری حص� ی� ر صاحب/اخ� اق�  ی�
8ے اصولوں ون �ے ہ% مہ )ع( کے دن ں کہ اب8 ی� %ے ہ% ا رہ Vں کر ی ہی� س سے الگ پ� اس کو ا_ ی� ہ سے اس حرام ق� ماری کی وج� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ% ن�ی ط� Vرات اپ ہ حص�  ی�

عمال کی کن8ی اس کے اشی� ی� ہاں ان کو حرام ق� کب�ے ج� ی� ھا ں چ� ہی� ں پ� ان می� ی� ب�ے گرن� Vپ رات  ا ہ حص� ں(۔ مگر ی� ل پVر کرب� �ے والے مسای8 ی�ش آن Vب8ے ت پ�  کا اطلق 
ں گی۔ ی� ات8 ر آ ح� ظ� ں ن� الی� می2

%ے ا رہ لف ح� ات کے ح� س2 واہ% ت اس کی ذان�ی ج� ران و شن� ب ق� %ے ح� ت ہ س وق� ی ا� ا ہ% سان کری� عمال ات� اس کا اشی� ی� ب8ے کہ اس ق� اد رکھن� ہ ی� ن، ی� ی�  محی�رم مومن�
ں ہی� کہ وہ اپ� وی� ں کب� ی� لب�ے ہ% ی اس  �ے ہ% ت کرن الق� ع کرام کی مح� ج� رات مرا گ حص� ی� ر مل ی� س2 ی� و۔ اور ت� ا ہ% ل کری� دی� ی� �ق ن� ی کے مظائ ن�ی مرض� Vن کو اپ وں اور اسے دب�  ہ%

اسات ی� ھ ق� Vگب8ے کچ کب�ے  الف گروہ کی طرف سے  ب8ے اب اس علماء مح� پ� ب�ے۔ آ پ� �ے د ں کرن ہی� اں پ� لی� دی� ی� �ق ن� ات کے مظائ س2 واہ% ن�ی ج� Vں اپ عت می� رب�  س2
ں۔ ی� کھب�ے ہ% دی�

دی صاحب ار زی� ی2 ر ن� اق� ہادت اور ی� ا ولی ال"کی ش2 ں "علی� ہد" می� ش2 "ت�
%ے عمال کر رہ ات اشی� ل آی� ہ ذی� درج� ران کی می� %ے، ق� ا لزمی ہ ی� ہادت دن� ی�سری ش2 ا ولی ال" کی ت� ی� ں "عل ہد" می� ش2 لب�ے کہ "ت� �ے کے  ت کرن ان� ہ ی2 ر صاحب ی� اق�  ی�

ں: ی� ہ%
و4الHذ�ين4 ه7م; ل�أ4م4ان4ات�ه�م; و4ع4ه;د�ه�م; ر4اع7ون4

و4الHذ�ين4 ه7م ب�ش4ه4اد4ات�ه�م; ق4ائ�م7ون4
و4الHذ�ين4 ه7م; ع4ل4ى ص4ل4ات�ه�م; ي7ح4اف�ظ7ون4

7و;ل4ئ�ك4 ف�ي ج4نHاتV  مUك;ر4م7ون4 أ

ران سورہ  ات 70]الف� ا 32، آی� وں35 ی� ب� ن�ی گواہ% Vو لوگ اپ ں اور ج� ی� کھب�ے ہ% اس ر Vرار کا ی ب�ے ف�ول و اق� Vپ ن�ی اور ا Vو لوگ اپ  [ اور ج�
ں عزت ب�وں می� ن� ہی لوگ ج� ں، پ� ی� �ے والے ہ% ت کرن اظ� مازوں کی حق� ن�ی ن� Vو لوگ اپ ں اور ج� ی� ب�ے ہ% ہ% م ر ائ8 دھے اور ف�  پVر شی�

ے۔ وں گ والے ہ%

جہ  ق کے صف� ائ8 ف الحق� ات کش2 ہ آی� �ے ی� ر صاحب ن اق� ا177ی� ی� ں "عل ہد می� ش2 ں کہ ت� ی� ی ہ% رار دے رہ% ب ق� ہ واح� ات ی� ہ آی� %ے کہ ی� ا ہ ل کر کے دعویØ کی� ق�   پVر ت�
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8ے۔ ان ہادت دی ح� ی�سری ش2 ولی ال" کی ت�

ح ہت واص� ک پ� 8ے" کی ای� الران ر ی� سی� ف�
%ے اور "ت� ن�ی ہ اس" پVر من� ی� ہ دعویØ صرف اور صرف ان کے "ق� رات کا ی� گ حص� مام ملی� گر ن� ر صاحب اور دی� اق�  مگر ی�

%ے۔ ا ہ رمای� ع ق� �ے شخ�ن�ی سے مت� مہ )ع( ن 8ے" کو اب8 الران ر ی� سی� ف�
ب8ے کہ "ت� اد رکھن� %ے۔ ی� ال ہ می2

ہد" کے دوران  ش2 و کہ "ت� ا ہ% ارہ کر رہ) ہ اس2 ظ ی� ھم" کا لف� ہادات� ں "ش2 ات می� ا کہ اوپVر کی آی� ں آی� ہی� ر پ� ظ� ں ن� ہ کہی� عد ی� ھب�ے کے ب� ڑ Vات پ ہ آی� ہل: ی� Vں دی3پ ی� ہادت�   ش2
ں۔ ی� ات8 ح�

ھم کو صرف دوسرا: ہادات� �ے ش2 رات ن ں آن�ی کہ ان حص� ہی� ھ پ� ھی سمچ� ہ ت� ں ی� می� ہ 3 اور ہ% ا؟ ی� وں محدود کر دی� ی کب� ک ہ% ہادئ�وں ی� و سکن�ی3 ش2 ھی ہ% ادہ ت�   سے زی�
%ے کہ اس سے مراد صرف  ا ہ ای� ی� ں آ کر ن� واب می� رات کو ج� �ے ان حص� ھر ال ن Vا ت ں ی� ی� ں؟3ہ% ی� ں ہ% ی� ہادت�  ش2

ب�وں کی، ن� %ے۔ اسی طرح وہ ال کے ت� ا ہ ی� ہادت دن� %ے اور اس کی ش2 ا ہ مان لی� %ے کہ وہ وہ ال پVر ان� ان8ی ہ ی� ہ ن� ان ی� Vہح Vے مومن کی پ� ال کے طور پVر ال  ن  می2
ں ہد می� ش2 ھر ت� Vرات ت ہ حص� ا ی� Øے۔ لہذ% ا ہ ی� ہادت دن� ں، ان سب کی ش2 ی� کی ہ% Vو ح ازل ہ% پVہلے ی� و  امت کی، اور ان کت�ب کی ج� ی� ن�وں( کی، روز_ ق� رش2 کہ )ق�  ملی8

ہادت کہ و کت�ب کی ش2 امت و ملی8 ی� ں روز_ ق� ہد می� ش2 و ت� و ج� ب�ے کہ ج� ہ% ا Vا ح ی� ں مان� ہی� لکہ اپ� ں؟ ی� ی� %ے ہ% وں محدود کر رہ ک کب� ا ولی ال" ی� ہادت کو صرف "علی� ی�سری ش2  ت�
%ے۔ اطل ہ ھی ی� ماز ت� ا، اسکی ن� ی� ں دن� ہی� پ�

ی�سرا:  ں ح�ست� ی�ش کرب� Vث ت مہ )ع( کی کون8ی حدن� 8ے اس کے کہ وہ اب8 ان ح� ں، ت� ی� %ے ہ% 8ے کر رہ الران ر ی� سی� ف�
وں ت� رات کب� گ حص� ی� ر صاحب اور دوسرے مل اق�  ی�

8ے۔ ان ہادت دی ح� ا ولی ال" کی ش2 ں "علی� ہد می� ش2 %ے کہ ت� ہ ہ ھم سے مراد صرف ی� ہادات� و کہ ش2 ا ہ% رمای� �ے ق� ن )ع( ن ں معصومی� می�

�ے اں لن ی� ل دی� ی� د ن� ی� س Vن�ی من ت Vں اپ ن می� ں اور دب� ی� رمات8 ان�ی ق� ر ی2 ظ� ب�ے پVر ن� پ8 ب�ے رو Vپ رات ا گ حص� ی� ہ مل ر صاحب اور ی� اق� %ے کہ ی� ہی ہ ہ گذرارش پ� ای� ماری مؤدی�  ہ%
ں۔ اب کرب� ی� ب� 8ے سے اج� الران ر ی� سی� ف�

لب�ے اس ت� کے 

ل؟ ض� ماز اف� ا ن� ل ی� ض� ن اف� حسی�
ہ سوال صوصاK مجرم الجرام کے دوران ی� ماز"۔ ح� ا ن� ل ی� ض� ن اف� %ے کہ "حسی� ہ ہ ں، وہ ی� ی� �ے ہ% ھان àے ات�طب�ق گ  ہ ملی� دت سے ی� ہت س2 و پ� ک اور سوال ج�  ای�

8ے۔ ان ماز ادا کی ح� %ے کہ ن� ر ہ ہی� ا اس سے پ� رکت کری� ں س2 الس_ عزا می� %ے کہ مح� ا ہ ای� ا ح� ہ کی� %ے اور لوگوں سے مظالی� ا ہ ھی� àہت ات پ�

ت پVر سوار س2 Vن )ع( ان کی ت ھے اور حسی� ت� ں  دہ کے حالت می� ب رسول ال )ص( شح� ں کہ ح� ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vعہ ت رات وہ واف� ہ حص� وت کے طور ی� ب�   اور پ2
ا۔ رما دی� ل عظا ق� دہ کو طو� ب�ے شح� Vپ �ے ا گب8ے اور اس پVر رسول ال )ص( ن و  ہ%
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واب: کہ:ج� ی� ں خ� ی� سکب�ے ہ% ماز سے کر  لہ ن� ای� ن )ع( کا مق� سے حسی� کی� ھل  م ت�  ہ%

%ے اور.1 ن" ہ ن )ع( "اصول_ دب�  حسی�

ن"۔.2 روع_ دب� ماز صرف اور صرف "ق�  ن�

ہ واب ی� �ے رسول کی پVکار کا ج� ہ اس صحان�ی ن Vج ات� ی� Vھا۔ خ ا ت� ڑھ رہ) Vماز پ کہ وہ ن� ی� ک صحان�ی کو آواز دی کہ خ� �ے ای� ب رسول ال )ص( ن عہ ح� ں وہ واف� اد کرب�  اور ی�
ہ دے سکا۔ اس پVر واب ی� لب�ے پVکار کا ج� ھا اس  ا ت� ڑھ رہ) Vماز پ وا اور عرض کہ وہ ن� ر ہ% ں حاص� دمت می� عد آپ )ص( کی ح� �ے کے ب� ی�م کرن ماز ح� ا اور صرف ن�  دی�

�ے سکھان8ی؟ ماز کس ن ہ ن� ں ی� مہی� �ے اس سے کہا کہ ب� رسول )ص( ن

ماز ئ�وڑ دو۔ ن�ی ن� Vم اپ و ئ� 8ے، ئ� لن ں ی� مہی� ن ب� ب اصول_ دب� %ے کہ ح� ہ ہ ہ ی� ج� ی�
�
ن ت�

ہ  " ں کہ ی� ی� %ے ہ% لظی کر رہ ہ ع� رات ی� گ حص� ی� ہ مل ن )ع(مگر ی� ں اور اس علت کو "حسی� ی� %ے ہ% ماز" کے سوال کی علت لے رہ لہ ن� ای� لس ب�مق� نمح�  _ حسی�
%ے(۔ ھی ہ لہ ت� ی8 ماز کا مس لہ ن� ای� ن ب�مق� م_ حسی� ں۔ )اسی طرح مائ� ی� %ے ہ% اں کر رہ Vسی Vر حVماز" کے سوال پ لہ ن� ای� ب�مق�

ہ اس کی ی� ی� 8ے ق� ون �ے ہ% د کرن ی� ق� ب� �ے اصولی علماء پVر پ� ر صاحب ن اق� %ے۔ ی� %ے اور حرام ہ 8ے ہ الران اس ی� ی� عل ق� ہ ف� رات کا ی� گ حص�  پ�رادران_ گرامی، ملی�
ماز سے ن ن� ں کہ حسی� ی� �ے ہ% ت کرن ان� ہ ی2 رات ی� ہ حص� 8ے"۔ ی� ان ا ح� ق کر دی� طب�

لہ پVر من� کر اسے دوسرے مسی8 لہ کی علت لی� ک مسی8 %ے کہ "ای� ل کی ہ ق� عرت�ف ت�  ب�
ں۔ ی� %ے ہ% اس کا شہارا لے رہ ی� ہ ق� %ے، ی� ل ہ ض� ماز سے اف� ھی ن� ن ت� لس_ حسی� لب�ے کہ مح� �ے کے  ت کرن ان� ہ ی2 ں۔ مگر ی� ی� ل ہ% ض� اف�

ں ں ح�س می� ی� ث دکھات8 ن )ع( کی کون8ی حدن� ں معصومی� می� 8ے کے، وہ ہ% الران اس ی� ی� ب�ے ق� Vپ 8ے ا ان ح� ں کہ ت� ی� �ے ہ% ہ کرن ن سے مظالی� ی� گ مومن� م ان ملی�  اور ہ%
ں۔ ا کرب� ھوڑ دی� Vں چ مازب� ن�ی ن� Vلب�ے اپ ن کے  لس_ حسی� م مح� و کہ ہ% ا ہ% ں حکم دی� می� �ے ہ% ہوں ن اپ�

ں  ہی� ا پ� ض� کہ اس کی ف� وی� %ے کب� ل ہ ض� ماز سے اف� ن  ن� لس_ حسی� رات کا دعویØ کہ مح� گ حص� ملی�
ماز کی کہ ن� ی� %ے خ� ں ہ ہی� ا پ� ض� کہ اس کی کون8ی ف� وی� %ے کب� ل ہ ض� ن اف� لس_ حسی� %ے کہ مح� ہ ہ ں، وہ ی� ی� �ے ہ% کر آن لہ پVر لی� ی8 رات اس مس گ حص� و ملی� اس ج� ی� ک دوسرا ق�  ای�

%ے۔ ا ہ ض� ف�
ا کر ی� اد ن� ی� ب� ا کے مسی8لے کو ت� ض� ں اس ف� ں ح�س می� ی� %ے ہ% ں لکھ رہ ی� ن� ب� ق� کل ات�سی مب� رات آح� اعر حص� ن س2 ڈب� ان�ی اور ای� اکسی� Vے کہ ی% ل گن8ی ہ ھی� Vن�ی ت ماری اب اپ� ت� ہ پ�  ی�

ں۔ ی� ان�ی ہ% ڑھی ح� Vعام پ _ وی سے پ�ر سر ب� _ پ� ر ی� ں مت� ی� ن� ب� ق� ہ مب� سمن�ی سے ی�
دق� %ے۔ اور ی� ا ہ ا رہ) ا ح� ت کی� ان� ل ی2 ض� ماز سے اف� لس کو ن� مح�
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%ے۔ ں ہ ت می� الق� ات کے پ�راہ_ راست مح� دای� ن )ع( کی ہ% ہ معصومی� ں اور ی� ہی� ھی پ� ھ ت� Vاس کے سوا کچ ی� ہ دعویØ ق� ب�ے کہ ی� ہ% ا Vا ح ھی� رات کو سمچ� گ حص� مگر ملی�

ا ھی� �ے اس کو سمچ� رات ن گ حص� ی� ں مل ں ح�س می� ہی� ں پ� �وں می� ہ ان معب سکے، مگر ی� ا  ا ح� لی� ھی� Vام ت ع� ت� Vاکہ اسلم کا پ %ے ی� ب ہ ک واح� ی�س2 ا ت� د کری� عق� الس_ عزا کا مت�  مح�
%ے۔ ا ہ روع کر دی� س2

ں ہی� ب پ� و واح� ں ج� �زب� ی Vمام چ ں۔ اور وہ ن� ی� ب" ہ% و کہ "واح� ں ج� ی� ون�ی ہ% �زوں کی ہ% ی Vا" صرف ان چ ض� ں کہ "ف� ی� ق ہ% ق� ث اس پVر مب� مام احادن� ن )ع( کی ن�  معصومی�
%ے۔ ں ہ ہی� ا پ� ض� ں(، ان کی کون8ی ف� ی� جب ہ% لکہ مشی� ں )ی� ی� ہ%

ی�ش کر Vی ات�سی ت ث ہ% ک حدن� ن )ع( کی ای� ں کہ وہ معصومی� ی� �ے ہ% ہ کرن م ان سے مظالی� و ہ% ب�ے ئ� پ� ں ما ہی� ھی پ� ھی ت� ن اس کو ات� ی� گ مومن� مارے ملی�  اگر ہ%
%ے۔ ں ہ ہی� ا پ� ض� و کہ اس کی ف� ا ہ% رار دی� ل ق� ض� اد پVر اف� ی� ب� ن کو اس ت� لس_ حسی� �ے مح� ہوں ن ں اپ� ں کہ ح�س می� دب�

و ں ج� ی� %ے ہ% ھا رہ àر اتVاد پ ی� ب� اس کی ت� ی� ب�ے ق� Vپ لہ وہ صرف ا ی8 ہ مس ا کا ی� ض� ب�ے کہ ف� ہ% ا Vن�ی ح ھ لن� ن کو سمچ� ی� ات ان مومن� ہ ی� ملے، ئ�و ی� ہ  ث ی� ں ات�سی کون8ی حدن� ہی�  اور اگر اپ�
%ے۔  ں حرام ہ ت می� ت� ل_ن� ن_ اہ% کہ دب�

 

ھا۔ ا ت� ں لٹ گی� ل می� اب کری� ب )ع( کا حح� ت� اب_ زپ� ی� کہ خ� وی� %ے کب� ں ہ ہی� ب پ� اب واح� ن پVر حح� ی� وات� عہ ج� ی� ش2
ں  ان می� اکسی� Vکر 60ی ان�ی70 سے لی� جت کی ح� صی�

ں اس کی پ� ہی� ب اپ� ں(۔ اور ح� ہروں می� ڑے ش2 صوصاK پ� ں )ح� ی� ن�ی ہ% ں لن� ہی� اب پ� ں حح� ی� ہن� عہ پ� ی� ک ش2 ضد ی� ت�   ف�
ں۔ ی� ان�ی ہ% و ح� صہ ہ% و ع� %ے ئ� ہ

ہ ں ی� الس می� لکہ اب ئ�و مح� ں۔ ی� ی� ں کرن�ی ہ% ہی� د پ� لی� ق� رہ کی ت� ی� ع وع� ج� ں کہ وہ کسی مر ی� ں ہ% ی� کر آت8 ہ لی� ہای� ک اور پ� ں ای� ی� ہن� گ پ� ن ملی� لدب� ر مق� ی� ماری ع�  اور اب ہ%
ت�چے ل کے سا اب کری� ب )ع( کا حح� ت� اب_ زپ� ی� کہ خ� وی� %ے کب� ا ہ ں رہ) ہی� ب پ� اب واح� ں کہ ان پVر حح� ی� ی ہ% ں کر رہ% ی� ات� ہ ی� ی سے ی� ن� _ پ� ر ی� ں مت� ی� ہن� گ ذاکرہ پ�  ملی�

ھا۔ ا ت� ں لٹ گی� می�

ر کم کر ہ% رات سے لی� ب�ے کا جق علماء حص� پ� �ویØ د ب ں کہ اگر ف� ھ سکی� ات سمچ� ہ ی� ران ی� واہ% ن و ج� ی� ن مومن� ی� مارے مومن� ں کہ ہ% ی� �ے ہ% د اور دعا کرن ہ امی� و ت�س ی� م ئ�  ہ%
ن�ی Vن_ اسلم کو اپ ے اور دب� ں گ ب�ے کو ملی� شن� �وے  ب ب8ے ف� پ� ر دن  ں ہ% می� ے۔ ہ% و ں گ دا ہ% ی� Vب�ے ن ن�

ق� ا  ا کی� 8ے ئ�و اس سے کی� ان ا ح� عہ کو دے دی� ی� ل ش2 اہ%  علم اور ح�
8ے گا۔ ان ا ح� ھر دی� دعات سے ت� �ق ی� ات کے مظائ س2 واہ% ج�

ہ ات ی� رت کی ی� %ے۔ چی� ل و کرم ہ ض� اص ف� م پVر ح� ہ ال کا ہ% ں اور ی� ی� ود ہ% ع کرام موج� ج� ہت سے مرا ان پ� مارے درمی� لب_ اپ�ران کی پ�رکت سے آج ہ% ق�  ات�
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ں عداد می� کی ب� وں ای� وں ج� ک ج� زدی� کہ ان کے پ� وی� %ے کب� ھی ہ عداد پVر ت� ون8ی ب� ڑھن�ی ہ% ع کرام کی پ� ج� د اعی�راض ان مرا دی� ک س2 ن کو ای� ی� گ مومن� %ے کہ ان ملی�  ہ
ے۔  ں گ ی� ات8 ھب�ے ح� ڑ ات پ� لف� ی� 8ے گا، اخ� ان ا ح� وی� ہ ہ% اف� اص�

ں ہ می� ج� ی�
ن� 8ے۔ اور اس کے ت� ان ا ح� �ے کا جق دے دی� ود سےاسلمی احکامات معلوم کرن ں کہ لکھوں لوگوں کو ج� ہی� ات پVر کون8ی اعی�راض پ� ں اس ی� ہی�  مگر اپ�

ں؟ ی� سکب�ے ہ% بàھ  ن� د کر کے ت� ی� ظرح ن� ں کس کھی� ن�ی آی� Vہ اپ وں گے، اس سے ی� دا ہ% ی� Vات ن لف� ی� و اخ� ج�

ن۔ می� Ø8ے۔ ا رمان لد ق� ہور ح� ہ کا ظ� کھے اور امام_ زمای� وظ ر ر سے محق� ت�سے س2 ر ا ماری امت کو ہ% ال ہ%

ماز ہ کی پVکار اور ن� ای2 ع�  امام مہدی )ع( کی اشی�
ہ ای2 ع� رت�ف ل کر اشی� س2 ب امام مہدی )ع( ت� ں کہ ح� ی�م کر سکی� ت کو ح� مت� ماز کی اہ% اکہ ن� ں ی� ی� %ے ہ% ھال رہ Vہت اچ ک اور سوال کو پ� رات ای� گ حص� کل ملی�  آح�

ے۔ ں گ ی� Vچ ہی� Vھر امام کی مدد کو پ Vا ت ے ی� ں گ ماز ادا کرب� پVہلے ن� ا آپ لوگ  و کی� 8ے ئ� ان و ح� ت ہ% ماز کا وق� ں ن� ت�سے می� ے اور ا ں گ لب�ے پVکارب� کے 

ں ہی� واب پ� �ے ج� ھا اور اس ن ا ت� ڑھ رہ) Vماز پ �ے صحان�ی کو آواز دی اور وہ ن� ب رسول )ص( ن ا کہ ح� %ے ی� اد ہ ت ی� در، آپ کو اوپVر والی روان�  پ�رادران_ گرامی ف�
ھا۔ ا ت� دی�

رات کا امام کن آپ حص� لے آؤ۔ لی� Vح ھوڑ کر  Vن کو چ روع_ دب� ں پVکارے ئ�و ق� مہی� ن ب� ب اصول_ دب� %ے کہ ح� ہ ہ اس اصول ی� Vمارے ی %ے کہ ہ% ہ ہ اب عرض ی� ی� و خ�  ئ�
ں ہی� ھ اور پ� Vاس کے علوہ کچ ی� ہ آپ کے ق� لے آؤ، ی� Vح ماز ئ�وڑ کر  و ن� و، ئ� ا ہ% و رہ) ن ہ% م_ حسی� ا مائ� ن ی� ھی ذکر_ حسی� ب ت� ا کہ ح� ذ کری� ہ اح� ج� ی�

�
ن ہ ت�  مہدی )ع( کی پVکار سے ی�

�ز کی علت کو ی Vلف چ ی� ک ات�سی مخ� %ے۔ لہذا ای� �ز ہ ی Vالکل الگ چ ا ی� ی� ود آواز دن� ں ج� می� ہ السلم( کا ہ% %ے، اور امام مہدی )علی� �ز ہ ی Vن اور چ عن�ی ذکر_ حسی� %ے۔ )ب�  ہ
%ے(۔ ہالت ہ ا ج� ی� �ز پVر لگو کر دن� ی Vلف چ ی� کر اسے دوسری مخ� لی�

عرہ "ل حکم ال ال" ی ب� ارج� لہ ح� ای� عرہ ب�مق� د" کا ب� ی� ل ق� کٹ ت� ری� "امام کی ڈاپ8
ھے Vچ ی� Vپ عرے کے  ب و دلکش ب� رن� 8ے گا کہ اس دلف� ان ا ح� ی� ل Vا ح ی� Vے، آپ کو ن ں گ ی� ات8 ات کھلب�ے ح� لف� ی� رات کے اخ� گ حص� وں ان ملی� وں ج� ن، ج� ی�  محی�رم مومن�
صوص لب�ے مخ� رکون" )حکم ال کے  8ے کہ "ل حکم ال ال ولوکرہ المس2 ون مودار ہ% کر ب� عرہ لی� ہ ب� وارج ی� ی�سا کہ ج� %ے ج� ی ہ سا ہ% ہ وت� ں۔ ی� ہی� ھ پ� Vسراب کے علوہ کچ 

اگوار گذرے("۔ ن کو ی� رکی� %ے مس2 اہ Vے، ح% ہ

ذ ہی احکامات اح� ق� ود ف� ن )ع( سے ج� ث_ معصومی� ات اور احادن� ران�ی آی� ل لوگ ق� اہ% ھا کہ کم علم اور ح� ا ت� ں دی� ہی� ہ حکم پ� ھی ی� �ے کب� ن )ع( ن مہ معصومی�  اب8
ب8ے، اد رکھن� ں۔ اور ی� ھرب� Vے ت� کرن
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ل ذکر" .1 لو اہ% اشی8 %ے کہ "ف� ا ہ رمای� لب�ے ق� ن )ع( کے  مہ معصومی� �ے ان اب8 ھ  ) ال ن VوچV ھب�ے کا  ئ Vچ Vو عن�ی ئ ب�ے(۔ ب� پ� ا ں ح� ہی� م پ� ل_ ذکر سے اگر ئ�   لو اہ%
%ے۔  ن )ع( سے ہ حکم معصومی�

ا.2 مہ کے ی� و وہ اب8 سکے، ئ� و  ہ ہ% ک ی� مہ ی� کی رسان8ی اب8 ھا کہ اگر ای� ا ت� عوں کو حکم دی� ی� ب�ے کم علم ش2 Vپ �ے ا �ہوں ن ت ں، ح� ی� ن )ع( ہ% مہ معصومی� ہی اب8   مگر پ�
ل " ب�ے مسای8 Vپ ںعلم اصحاب سے ا ھی� VوچV ر   "  ئ می� اب ب� کھب�ے ی� گر3۔)دی� ب الہمدان�ی کی اور دی� ن مسن� لب اور علی اب� ع� ن ب� ان ب� ں دی گن8ی ای�   می�

ث(۔  احادن�
ں ی� ں ہ% ہی� اد پ� ض� ک دوسرے کی مت� ن )ع( ای� ث_ معصومی� ت اور احادن� ران�ی آن� ہ ق� %ے۔ مگر ی� ک ہ ں ای� ہ عمل دوئ�وں می� ھب�ے کا ی� Vچ Vو و ئ لکہئ�  ، ی�

ی اور ن�ی مرض� Vہ کہ اپ ں ) ی� ھی� VوچV اعلم اصحاب سے ئ مہ کے ی� و وہ اب8 8ے ئ� ان Vو ی ہ ہ% ک رسان8ی ی� %ے کہ اگر معصوم ؑ ی� ہ ہ  اس کا مظلب صرف ی�
ں(۔ ھرب� Vے ت�لب کا ہ سے الگ حل پ� ن�ی کم علمی کی وج� Vق اپ� ات کے مظائ س2 واہ% ج�

�ے.3 مہ )ع( ن ں کہ اب8 ت سے عمل کرب� ت� �وؤں پVر اس پ� ب ضلوں/ف� ت� م ان کے ف� ں ہ% ت می� ت� ن� %ے کہ امام )ع( کی غ� ھی حکم ہ ہ ت� ں ی� می�  اور ہ%
%ے۔ ا ہ رر کی� ی مف� اض� م پVر ف� ں ہ% ہی� اپ�

ں۔.4 ی� ب�ے ہ% پ� ب�ے کا حکم د پ� �وے د ب اعلم اصحاب کو ف� ب�ے ی� Vپ و ا ں ج� ی� ن )ع( ہ% مہ معصومی� ہی اب8 اور پ�

ں.5 ہ ح�س می� ی� ق� سا ف� ں کہ ات� ی� %ے ہ% ن )ع( حکم دے رہ ہی معصومی� %ے۔ مگر پ� ا ہ د اور اطاعت کا حکم دی� لی� ق� ن )ع( کی ت� �ے معصومی�  اور ال ن
ں۔ د کرب� لی� ق� %ے کہ اس کی ت� وں، ئ�و عوام پVر ہ ان�ی ہ% ان8ی ح� Vات ی صوصی� ھ ح� Vکچ

ں ت_ امام )ع( می� ت� ن� کن اگر آپ غ� %ے۔ لی� ان�ی ہ ان8ی ح� Vں ی ھ  می� ا سمچ� ہ کے علم ی� ی� ق� امی ف� %ے ئ�و ح� ا ہ وی� دا ہ% ی� Vلف ن ی� ں کون8ی اخ� د می� ی� ل ق� ہاء کی ت� ق� ب8ے، اگر ف� ن� Vج  ذرا سو
عوذ 8ے گا کہ  )ب� ان و ح� ں، ئ�و اس کا مظلب ہ% ھرب� Vے ت� لف کرن ی� ک دوسرے سے اخ� ھر ای� Vں اور ت د کا دعویØ کرب� لی� ق� کٹ ت� ری� ن )ع( کی ڈاپ8 مہ معصومی�  اب8

ا ھاگی� ھے ت� Vچ ی� Vپ عرے کے  ی ب� ن� رپ� ں اس ق� ہ می� ت_ امام )ع( کے زمای� ت� ن� ھی آپ غ� %ے۔ اگر اب ت� ان�ی ہ ان8ی ح� Vں ی ن می� مہ معصومی� مارے اب8 امی ہ% ال( ح�  ی�
سمت۔ ہ آپ کی ق� ں ئ�و ی� ی� اہ% Vح

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  ا حرام6ی� عمال کری� ات اشی� ظای� سے خ� ی� ج� ت السلم"  ت ال"، "حج� لب�ے "عالم"، "امام"، "آن� ہاء کے  ق� ا ف� ی�   : ک
%ے؟ ہ

جہ  ں کہ:25 اور 23صف� ی� %ے ہ% ر صاحب دعویØ کر رہ اق�  پVر ی�

%ے۔.1 صوص ہ لب�ے مخ� ن کے  مہ معصومی� ظاب صرف اب8 عالم کا خ�

ں.2 ی� گار ہ% اہ% %ے، وہ گی� ا ہ اج رکھ لی� �ے کا ی� ون ب�ے سر پVر عالم ہ% Vپ �ے ا ہلء ن ن ج� ال(۔اور ج� عوذ ی� ں۔ ب� ی� ن کرام ہ% �ہدب� ت ن کی مراد مخ� ہلء سے ا_ ۔ )ج�

ں ی� %ے ہ% ل کر رہ ق� ں ت� ل می� م ذی� ادن�ی کے ہ% ل کسی کم و زی� %ے، وہ ی� ھ لکھا ہ Vو کچ ں ج� من می� �ے اس ض� ر صاحب ن اق� �قی� رئ
ھی طرح سے ق� Vن اچ ی� ارت8 اکہ ف�   ی�

اء ال(۔ س2 ں۔ )ات� ضاف کر سکی� ھ کر اپ� ف سمچ� الف کا موف� مح�

رم جرپ�ر ق� ر صاحب ت� اق� �ے ی� ں:ان ی�  ہ%

%ے ں سے ہ ہ می� لی� ات مسلمات_ عق� ہ ی� ں کہ ی� ی� ب�ے ہ% پ� ا ل_  علم ح� ا۔ اہ% ی� ان� ں ح� ی� %ے ح�س کے معن�ی ہ% ت ہ ک صق�  "علم ای�
ک ھی کسی ای� ہل ت� ا علم و ج� Øں۔ لہذ ی� و سکن� ں ہ% ہی� گہ اکھنàی پ� ک ح� ں ای� �زب� ی Vاد چ ض� %ے۔ دو مت� اطل ہ ن ی� دب� ماع ص� ت�  کہ اح�

ا ی کری� ق�
ہل کی ت� سم کے ج� ر ق� ں سے ہ% ھر اس می� Vو ت ں ئ� ی� کہب�ے ہ% سکب�ے۔ اگر آپ کسی کو عالم  و  ں ہ% ہی� مع پ� ں ج� ص می� خ�

 ش2
ہل کی اس سے سم ج� ر ق� ں ہ% ارے می� ن کے ی� ن۔ ئ�و دب� لK عالم_ دب� ں می2 ی� کہب�ے ہ% اخ کا عالم  ڑے گی۔ اگر علم کی کسی س2 Vپ 

ن سکے؟ معصومی� %ے کہ وہ کسی کو عالم کہہ  ھر کسی کو جق ہ Vا ت سکے؟ ی� و دعویØ کر  %ے کون8ی ج� ڑے گی۔ اب ہ Vا پ ی کری� ق�
 ت�

ن�ی ن�ی اپ� ں اپ� ی� �ے ہ% ان �ے ح� ا وہ علم کسب کرن ی� ب� ا ج� ی� ب� ں۔ ج� ی� �ے ہ% ں وہ کسب_ علم کرن ی� ھی لوگ ہ% ب�ے ت� ن� ج�  )ع( کے علوہ 
%ے۔ ص عالم ہ خ�

ر ش2 ھر ئ�و ہ% Vو ت 8ے ئ� ان ت سے عالم کہا ح� سن�
ک دوسرے کی ت� %ے۔ اگر ای� ن�ی ہ ون�ی رہ% ہالت کم ہ%  ان کی ج�

%ے۔ ی ہ اہ% ی� ہ سلسلہ لمب� %ے اور ی� ں کون8ی اور عالم ہ ی�لے می� ا رے مق� وں۔ می� ں عالم ہ% ں می� ی�لے می� ا چVے کے مق� ت� ب�ے  Vپ  ا
اکہ  %ے ی� احت کر دی ہ �ے اس کی وص� ن )ع( ن لب�ے معصومی� ںاس  ا سکی� ہ شح� ب�ے سروں پVر ی� Vپ اج_ علم ا ہلء ی�  ۔ج�

ں۔ ی� لب�ے کاف�ی ہ% ھب�ے والوں کے  و سمچ� وں ج� ا ہ% ا کر رہ) ق� ث پVر اکب� ت صرف دو احادن� ں اس وق� می�

اب  ل، ی� اب عق� ث اصول_ کاف�ی۔ کی� ہلی حدن� Vے 4پ% ر ہ می� ث کا ب� %ے۔ حدن� ر صادق )ع(4 سے لی گن8ی ہ عف�  ۔ امام ج�
ں۔  ی� �ے ہ% ون سم کے ہ% ن ق� ی� ں "لوگ ت� ی� �ے ہ% رمان ق�
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۔ عالم، 

علم،  ۔مت�

ب�ے والے(  ہ% ل ر ی� ں مب� ہودہ کاموں می� ت� رزہ کار )پ� ۔ہ%

علم اور  عہ مت� ی� مارے ش2 ں، ہ% ی� م عالم ہ% اف�یتVس ہ% رزہ کار"ی�  لوگ ہ%

جہ  ہ صف� لغ� ہج الی� ث پ� %ے۔147 ف�ول 850دوسری حدن� گب8ے ہ  سے لی 

عن�ی ان�ی )ب� ک عالم ری� ں۔ ای� ی� �ے ہ% ون سم کے لوگ ہ% ن ق� ی� کھو ت� ں۔ "دی� ی� �ے ہ% رمان ل سے ق� ن )ع( کمی� ی� ر المومن�  امی�
�ے ر پVکارن و ہ% %ے کہ ج� ست گروہ ہ Vاس کا وہ ت ی�سرا عوام الی� %ے اور ت� رار رہ ات کی راہ پVر پ�رق� ح� و ت� علم کہ ج�  امام(۔ دوسرا مت�

ی�م الکلم( %ے۔" )ح� ا ہ ای� وا کے رخ پVر مڑ ح� ر ہ% %ے اور ہ% ا ہ ی� و لب� ھے ہ% Vچ ی� Vپ والے کے 

%ے۔  �ز ہ ی Vا چ ر پVرشن�ی کی� اہ% ں کہ ط� ھی� %ے کہ آپ سمچ� ہت لزمی ہ ں، پ� ن�ی ڈالی� د روش2 ر صاحب کے اس دعویØ پVر مزی� اق� م ی� ل اس کے کہ ہ% ی� ن! ق� ی� محی�رم مومن�

رات[ ان�ی حص� لہ وہ) ای� ر صاحب ب�مق� اق� ماری ]ی� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ% ط�
ں ی� ل ہ% ی� ں مب� ماری می� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ% و گا کہ وہ ط� ا ہ% �ے شی� علق آپ ن رات کے مت� ان�ی حص� ن! وہ) ی� ۔ محی�رم مومن�

ں۔  ی� ں ہ% ہی� ھے پ� Vچ ی� Vپ رات سے  ان�ی حص� ھی وہ) ں کسی طرح ت� ن اس مسی8لے می� ن کے جوارب� دی صاحب اور ا_ ار زی� ی2 ر ن� اق� %ے کہ ی� ا ہ و رہ) کھ کر دکھ ہ% ہ دی� مگر ی�

رات ان�ی حص� ا کر وہ) ی� ار ن� ھی� ب� ح�سے ہ% %ے  لہ ہ ہ وہ مسی8 ں۔ ی� ھی� لے کو سمچ� ی8 ر پVرشن�ی کے اس مس اہ% ل سے ط� صی� ق�
ان دے کر ت� %ے کہ وہ دھی� ن سے گذارش ہ ی�  مومن�

ں ی� �ے ہ% ں۔سادہ لوح مسلمائ�وں کو گمراہ کرن ی� ھب�ے ہ%
àت ہ سے ا ماری کی وج� ت� �ویØ اسی پ� ب ر ف� مام پ� رک کے ن� ن کی طرف سے س2 ، اور ا�

%ے؟ طور ولی کاف�ی ہ ا وہ ن� ں اور کی� ہی� ا ال کے سوا کون8ی ولی پ� کی�

%ے: ا ہ رمای� ں ق� ران می� ال  ق�
4ه;ل� ال;ك�ت4اب� م4ن ي4ع;م4ل; س7وءbا ي7ج;ز4 ب�ه� و4ل4 ي4ج�د; ل4ه7 م�ن 4م4ان�يh أ  لHي;س4 ب�أ4م4ان�يhك7م; و4ل أ

د7ون� اللnه� و4ل�يmا و4ل4 ن4ص�يbا 
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ران  ں4:123)الف� ہی� ا ولی اور مددگار پ� ی� V8ے گا اور وہ کسی کو  ال کے سوا کسی کو ان ان Vو پ�را کرے گا اسکی سزا ی  ("ج�
8ے گا- ان Vی

%ے: ا ہ رمای� گہ ال ق� اور دوسری ح�
ك4ف4ى ب�اللnه� ن4ص�يbا ك4ف4ى ب�اللnه� و4ل�يmا و4 4ع;ل4م7 ب�أ4ع;د4ائ�ك7م; و4 و4اللnه7 أ

ران  %ے۔4:45)الف� طور ولی کاف�ی ہ لب�ے ن� مہارے  %ے اور وہ ب� ر ہ ی� مب�وں کی مکمل چ�
مہارے دس2 ( اور ال کو ب�

و کہ ں ج� ی� ن ولی ہ% ی� لح مومن� %ے اور وہ صا مارا ولی ہ ھ اسکا رسول )ص( ہ% %ے، اور اس کے سات� %ے کہ وہ ولی ہ ا ہ رمای� گہ ال ق� ں دوسری ح� ران می�  مگر ق�
ں- ی� ب�ے ہ% پ� ں زکو ۃ د حالت_ رکوع می�

ك4اة4 و4ه7م Hل4ة4 و4ي7ؤ;ت7ون4 الزHذ�ين4 ي7ق�يم7ون4 الصHذ�ين4 آم4ن7وا; الHه7 و4ر4س7ول7ه7 و4الnك7م7 اللUم4ا و4ل�يHإ�ن 
ر4اك�ع7ون4 

ران  و5:55)الف� ں اور ج� ی� �ے ہ% م کرن ائ8 ں ف� مازب� ن�ی ن� Vو اپ ن ج� ی� %ے اور اس کا رسول اور وہ مومن� و ت�س ال ہ مہارا ولی ئ�  ( اور ب�
ں۔ ی� �ے ہ% ں زکو  ادا کرن حالت_ رکوع می�

و4م4ن ي4ت4و4لH اللnه4 و4ر4س7ول4ه7 و4الHذ�ين4 آم4ن7وا; ف4إ�نH ح�ز;ب4 اللnه� ه7م7 ال;غ4ال�ب7ون4

ران  ماعت5:56)الف� اK ال کی ح� ی� ب� ق� و ت� %ے، ئ� ا ہ ای� ی� ا ولی ن� ی� Vن کو ان ی� و کون8ی ال کو اور اس کے رسول کو اور ان مومن�  ( اور ج�
%ے۔ �ے والی ہ الب آن ی ع� ہ%

ں؟ ی� مارے ولی ہ% ھی ہ% ن ت� ی� ھ مومن� Vں کہ ال کےسوا رسول )ص( اور کچ ہ کہی� م ی� %ے اگر ہ% ا ہ رک کری� ں س2 ہ ال کی ذات می� ا ی� و کی� ئ�

ں ہی� طور ولی کاف�ی پ� ں کہ ال ن� ی� سکب�ے ہ% ہ مراد لے  م ی� ا اس سے ہ% و کی� ں ئ� ی� مارے ولی ہ% ھی ہ% ن ت� ی� ہ مومن� ں کہ رسول )ص( اور ی� ہ مان لی� م ی�  اور اگر ہ%
%ے؟ ہ

%ے اور اس ھی ہ از ت� ں مح� لکہ اس می� %ے، ی� ں ہ ہی� ری پ� اہ% ران ط� Vورا ق� لف ئ دے کے پ�رح� ی� رات کے عق� ان�ی حص� %ے کہ وہ) ہ ہ واب ی�  اس سوال کا آسان ج�
ھب�ے۔ ا Vا ح مب�ے رکھی� رق سا از کا ق� ر اور مح� اہ% ں اس ط� می� 8ے ہ% ون �ے ہ% ر کرن سی� ف�

کی ت�

ازی طور پVر اساصول: ن مح� ی� ہ مومن� %ے، ئ�و رسول ال )ص( اور ی� طور ولی کاف�ی ہ ں اور وہ ن� ہی� %ے کہ اس کے سوا کون8ی اور ولی پ� ا ہ ب ال کہہ رہ)   ح�
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ں۔ ی� ود ہ% ی موج� پVہلے سے ہ% ں  ت می� ولن�

 Kا ی� رن� ف� ں ت� ران می� �ے ق� ں ال 43ال ن ران می� ں۔ مگر اسی ق� ہی� %ے کہ اس کے سوا کون8ی اور ولی پ� ا ہ عمال کی� ں اشی� �وں می� ظ اس معب ہ ولی کا لف� ن� ہ کہہ4 مرن� ن�   مرن�
ر  می� ت ب� م، آن� جرئ� ب�ے سورہ ت� کھن8 ں۔ )دی� ی� مارے ولی ہ% ھی ہ% ب�ے ت� ش2 ر ھ ق� Vل )ع( اور کچ ی� �رن8 ی ن اور چ� ی� ھ مومن� Vے کہ رسول ال، اور کچ% ا ہ (4رہ)

 م4و;ل4اهه7و4 إ�ن ت4ت7وب4ا إ�ل4ى اللHه� ف4ق4د; ص4غ4ت; ق7ل7وب7ك7م4ا و4إ�ن ت4ظ4اه4ر4ا ع4ل4ي;ه� ف4إ�نH اللHه4  
و4ج�ب;ر�يل7 و4ص4ال�ح7 ال;م7ؤ;م�ن�ی4 و4ال;م4ل4ائ�ك4ة7 ب4ع;د4 ذ4ل�ك4 ظ4ه�ي(

ران  م اس66:4)الف� ہ اگر ئ� ں وری� ی� گب8ے ہ% و  رھے ہ% ی� àمہارے دل ئ ہ کرو کہ ب� م ئ�وی� �و( اب ئ� ب�وئ ی کی پ� ن�  ( )اے پ�

اد رکھو کہ  و ی� ک دوسرے کی مدد کرو گی ئ� لف ای� ں  ولی  اس )رسول( کا )رسول( کے ح� ی� ل ہ% ی� �رن8 ی %ے اور چ�     ال ہ
ں۔ ی� ب�ے سب اس کے مددگار ہ% ش2 ر ن اور ق� ی� لح مومن� اور صا

%ے کہ اس کے سوا ا ہ رمای� ہ ق� �ے ی� ں ال ن ے ح�س می� وں گ %ے ہ% ی�ش کر رہ Vات ت ہ صرف وہ آی� س2 می� ے کہ وہ ہ% ں گ کھی� رات کو آپ دی� ان�ی حص� ث/وہ) لحدن�  اہ%
مارے ولی ھی ہ% کہ ت� ن اور ملی8 ی� ں کہ رسول ال )ص( اور دوسرے مومن� ی� ان�ی ہ% ی� ہ ن� و کہ ی� ات ج� کہ وہ آی� ی� %ے۔ خ� طور ولی کاف�ی ہ ں اور وہ ن� ہی�  کون8ی اور ولی پ�

%ے اور ت_ رسول ہ ہ شن� کہ ی� ں )حالی� ی� کہب�ے ہ% رک  ں مس2 می� کہب�ے پVر وہ ہ% مارے امام علی )ع( کے "مول"  لب�ے ہ% ے۔ اسی  وں گ %ے ہ% ا رہ Vھی Vں، وہ ان کو چ ی�  ہ%
ا مول(۔ ھذا علی� ت مولہ ف� %ے )من کت� ود علی )ع( کو مول کہا ہ ں ج� دپ�ر می� �ے وادی_ ع� آپ ن

لب�ے وہ ان کے ں۔ اس  ھ سکی� ت کو سمچ� ق� ب� ث کے دعوؤں کی حف� لحدن� ا کہ وہ اہ% وی� ں ہ% ہی� ران�ی علم پ� ا گہرا ق� ی� اس ان� Vی سے عام مسلمان پ�ردران کے ی�سمن
دق�  ی�

%ے۔ رک ہ ا س2 ں کہ امام علی )ع( کو مول کہی� ی� ب�ے ہ% پ� روع کر د ا س2 ال کری� ی� ہ خ� ں اور ی� ی� �ے ہ% ان و ح� کار ہ% ڈہ کا س2 گی� ی� VرنVپ

ں ی� گب8ے ہ% داز کر  ر ای� ظ� ا ن� ں ی� ی� گب8ے ہ% ا  Vھی Vر صاحب چ اق� و کہ ی� ث ج� علق وہ احادن� علماء کے مت�
مہ )ع( ں اب8 ن می� ں ج� ی� �ے ہ% ث دکھان ں اور آپ کو وہ احادن� ی� لب�ے ہ% Vح م آگے  ھر ہ% Vو ت و ئ� و گن8ی ہ% ح ہ% ماری واص� ت� ہ پ� ر پVرشن�ی کی ی� اہ% ن کو ط� ی� ارت8 مارے محی�رم ف�  اگر ہ%

%ے۔ ا ہ عمال کی� ظ اشی� لب�ے عالم کا لف� ہاء کے  ق� ود ف� �ے ج� ن

ں  اب می� ل علم"۔ اس کی� ای8 ض� ق� اب ال ام سے "کی� �وان کے ی� %ے اس عب ود ہ اب" موج� ک "کی� Vوری ای� اس ئ Vمارے ی ں ہ% ں اور اس22الکاف�ی می� ی� واب ہ%   ائ�
ک د ای� ی� Vں صرف خ ب�ے ان می� پ8 %ے۔ آ ام سے پVکارا ہ ہاء کو عالم کے ی� ق� ود ف� �ے ج� ن )ع( ن ں معصومی� ں ح�س می� ی� ث ہ% ہ ات�سی احادن� حاش2 �ے ت� ں ن  می�

ں۔ ی� کھب�ے ہ% ث دی� احادن�
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:8، حدیث 2كتاب العلم، باب 
 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمي، وممد بن ييى، عن أحد ابن
 ممد، عن ابن أبي عمي، عن سيف بن عمية، عن أبي حزة، عن أبي جعفر

عليه السلم قال: 
عال ينتفع بعلمه أفضل من سبعی ألف عابد.

دوں سے زار عای� ر ہ% %ے، وہ سی� ا ہ ای� Vت�ہح Vدہ پ ای8 ب�ے علم سے ف� Vپ و دوسروں کو ا ک عالم ج� ں: ای� ی� �ے ہ% رمان ر )ع( ق� عف� و ج�  امام ائ�
%ے۔" ر ہ ہی� پ�

ں۔  ی� ی ہ% مہ ہ% لکہ اب8 ں ی� ی� ں ہ% ہی� ہا پ� ق� ں کہ اس سے مراد ف� ی� �ے ہ% ش کرن �ے کی کوش2 دا کرن ی� Vت�ہات ن ں ش2 ث می� ح حدن� رات اس واص� گ حص� ھ ملی� Vکچ

%ے  ہ ہ ہای� ول پ� امعق� ہت ی� ہ پ� %ے کہ ی� اK عرض ہ وای� و ج� ں؟ئ� ی� ر ہ% ہی� دوں سے پ� زار عای� ر ہ% مہ )ع( صرف سی� مارے اب8 ں کہ ہ% ی� ھب�ے ہ% ا  سمچ� اور آپ کی�

ی�م کر دے گی۔ الکل ح� اء ال ی� س2 ت�ہات کو ات� و کہ ان ش2 ں ج� ی� کھب�ے ہ% ث دی� ب�ے اب اگلی حدن� پ8 آ
:9، حدیث 2كتاب فضل العلم، باب 

 السی بن ممد، عن أحد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية ابن
 عمار قال: قلت لبي عبدال عليه السلم: رجل راوية لديثكم يبث ذلك ف

 الناس ويشدده ف قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه
 الرواية أيهما أفضل؟ قال: الرواية لديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف

عابد.

%ے ا ہ مع کری� ث ج� و آپ کی احادن� %ے ج� ص ہ خ�
ک ش2 ھا: "ای� VوچV د ال )ع( سے ئ و عی� �ے امام ائ� ں ن %ے کہ می� ا ہ  راوی کہی�

ب�ے پ� %ے۔ اور آپ کے ما ا ہ �روی پVر آمادہ کری� ی Vے اور ان کے دلوں کو آپ کی ئ% ا ہ لی� ھی� Vں ت ے  لوگوں می� ں آگ ہی�  اور اپ�
%ے؟ ر کون ہ ہی� ں پ� و ان دوئ�وں می� ا، ئ� لی� ھی� Vں ت ہی� ے پ� ث کو آگ و آپ کی احادن� %ے ج� ادت گذار ہ سا عی� ک ات� ں ای�  والوں می�

ب�ے والوں کے دلوں کو ان کی پ� مارے ما %ے اور ہ% ا ہ لی� ھی� Vث کو ت ماری احادن� و ہ% ا: "وہ ج� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن
%ے، ا ہ لب�ے آمادہ کری� �روی کے  ی Vے۔"ئ% ر ہ ہی� دوں سے پ� زار عای� ر ہ%  وہ سی�

ں معصوم ؑ ث می� ہلی حدن� Vب8ے کہ پ خ� لی� ضاف کر  ی اپ� ود ہ% %ے۔ اب آپ ج� ود ہ ارہ موج� �ے کا اس2 ون ر ہ% ہی� ادت گذاروں سے پ� زار عی� ر ہ% ں سی� ث می�  دوئ�وں احادن�
ں ی� ود ہ% ا وہ ج� ں کی� ی� %ے ہ% _ معصوم؟ح�س عالم کا ذکر کر رہ ر ی� ک ع� ھر ای� Vا ت  ی�
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مت ی� ر ف� و وہ اسے ہ% 8ے ئ� ان و ح� دازہ ہ% ت کا ای� مت� ں: "اگر لوگوں کو صرف علم کی اہ% ی� �ے ہ% رمان ن )ع( ق� ن حسی�  امام علی اب�
ڑی ان�ی کی( پ� Vڑے اور )ی Vا پ ہای� ہ پ� وں ی� ی کب� ون ہ% ا ج� ی� Vں ان ہی� لب�ے اپ� %ے اس کے  اہ Vں ح ش کرب� �ے کی کوش2  پVر حاصل کرن

ں سب ات می� لوف� ری مح� ا کہ: "می� ازل کی� ہ ی� ال )ع( پVر ی� ی� �ے دان� ڑے۔ ال  ن Vا پ ای� ہ کود ح� وں ی� ی کب� ں ہ% وں می� ڑی موج�  پ�
ب�ے Vپ ھے ا مچ� %ے۔ اور  ا ہ ں کری� ہی� �روی پ� ی Vے اور ان کی ئ% ا ہ ن کری� ی� و علماء کی ئ�وہ% %ے ج� ص ہ خ�

رت وہ ش2 ف� ل_ ت� ای� ادہ ف�  سے زی�
ہ س2 می� و ہ% سکے، ج� م حاصل کر  ی� ر_ عط� %ے کہ اح� ا ہ ت کری� ت مخت� و شج� %ے ج� ص ہ خ�

ک ش2 ی� ادہ عزپ�ز وہ ن� ں سب سے زی� دوں می� ی�  ن�
%ے۔" ا ہ جت پVر عمل کری� صی�

د لوگوں کی پ� لمی� %ے اور عق� ا ہ �روی کری� ی Vے اور ان کی ئ% ا ہ ہری� àک پ زدی� علماء کے پ�

:5، حدیث 14كتاب فضل العلم، باب 
 علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدال عليه السلم قال:

 قال رسول ال صلى ال عليه وآله: الفقهاء امناء الرسل ما ل يدخلوا ف الدنيا
 قيل يا رسول ال: وما دخولم ف الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك

فاحذروهم على دينكم.

کہ وہ ی� اوق� ں ی� ی� دے ہ% ی� مان8 اء )ع( کے ن� ی� ب� ہاء،  ات� ق� ا: ف� رمای� �ے ق� ں کر رسول )ص( ن ی� �ے ہ% رمان د ال )ع( ق� و عی�  امام ائ�
ا �ے کا کی� ان و ح� �ول ہ% ع ں مش2 اوی کاموں می� ی� ھا کہ ان کا دن� VوچV �ے ئ ں"۔ لوگوں ن ی� ات8 و ح� �ول ہ% ع ہ مش2 ں ی� اوی کاموں می� ی�  دن�

ب ا۔ اور ح� �روی کری� ی Vں حکمرائ�وں کی ئ اوی کاموں می� ی� ا: "ان کا دن� واب دی� �ے ج� %ے۔ اس پVر آپ )ص( ن  مظلب ہ
ں ن کے کاموں می� ب�ے دب� Vپ ں ا ہی� ا کہ اپ� اط کری� ی� ہت اجب� ں پ� ات می� م اس ی� و ئ� ں ئ� روع کر دب� �روی س2 ی Vوہ حکمرائ�وں کی ئ 

امل کرو۔" س2

:7، حدیث 16كتاب فضل العلم، باب 
 السی بن ممد الشعري، عن معلى بن ممد، عن ممد بن جهور، عن

 عبد الرحن بن أبي نران، عمن ذكره، عن أبي عبدال عليه السلم قال: من
حفظ من أحاديثنا أربعی حديثا بعثه ال يوم القيامة عالا فقيها.

ص کو خ�
و ات�سا ش2 وظ کر لے گا، ئ� اد رکھ کر محق� ث کو ی� الی�س احادن� Vماری ح ھی ہ% و کون8ی ت� ں: "ج� ی� �ے ہ% رمان د ال )ع( ق� و عی�  امام ائ�
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8ے گا۔ ھان àر اتVہ کے طور پ ی� ق� امت کے دن ال عالم اور ف� ی� ق�

ں ی� ث ہ% ن�ی احادن� ی اپ� ں ہ% لد می� ہلی ح� Vاف�ی کی پ رض صرف الکق� �ے کیالع� ان Vح گہ ت� ڑے گا۔ ح� Vا پ کل لکھی� ت� àلب�ے الگ سے آرپ �ے کے  ل کرن ق� ن کو ت�   کہ ا�
ں۔  ی� علق ہ% و کہ علماء کے مت� ں ج� ی� %ے ہ% ی�ش کر رہ Vام ت واب کے ی� د ائ� ی� Vہلے خVپ ل العلم کے  ض� اب ف� م صرف الکاف�ی کے کی� رض سے ہ% ع�

كتاب فضل العلم .. )باب فرض العلم ووجوب طلبه والث عليه(
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء

باب أصناف الناس
باب ثواب العال والتعلم

باب صفة العلماء
باب حق العال

باب فقد العلماء
باب مالسة العلماء وصحبتهم

كره  باب سؤال العال وتذا

ں ی� کھے ہ% وں ر ام کب� ہ ی� واب کے ی� �ے ان ائ� ہ رجمہ ن ن�ی علی� وب کلن� عق� %ے کہ الکاف�ی کے مؤلف ب� ر صاحب سے سوال ہ اق� ز ی� ی� ؟ ئ�

کہب�ے پVر پ�ری ن کرام کو علماء  �ہدب� ت ٹ پVر آ کر مخ� ت� رپ� àی �ے ائ� وں ن ڑھے لکھے حامب� Vعد ان کے کم پ اعت کے ب� اب کی اس2 ر صاحب کی اس کی� اق� ن! ی� ی�  محی�رم مومن�
ں۔ ی� گب8ے ہ% حVلے  دی پVر  سی� Vہا ت�ت د اپ� لف مزی� ہ لوگ علماء کے ح� %ے اور ی� ا ہ ای� Vہ مح رای� ور س2 طرح س2

%ے۔  وا ہ ع ہ% ب8 ا ن س2 س2 ڈت� ھا ای� وت� Vاب کا ج ر صاحب کی اس کی� اق� ٹ پVر ی� ت� رپ� àی ائ�

ٹ  ب سان8 ب�ے ون� کھن8 (  www  .hubeali.com)دی�

8ے۔ ان ن کرام کو عالم کہا ح� �ہدب� ت %ے کہ مخ� ا ہ امل کی� ں س2 رک می� ر اور س2 �ز کو کف� ی Vے اس چ� دی صاحب ن ار زی� ی2 ر ن� اق� ں ی� مہ می� می�
اس کے ض�

و ان ں، ج� ی� ں درج کی ہ% ی� ات� رات کی وہ ی� ن حص� �ہدب� ت �ے مخ� ہوں ن ں اپ� ام سے، ح�س می� ر کے ی� اب الکف� دھا ی� ای� اب ی� ک ی� ں ای� مہ می� می�
�ے ض� ر صاحب ن اق�  ی�

ں: ی� رما ہ% جرپ�ر ق� ر صاحب ت� اق� ں۔ ی� ی� ر ہ% ک کف� زدی� کے پ�
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ر: اب الکف� کی�
ہ کے زی� ج� ات کے ت� �ہاد پVر اعی�راص� ت د و اح� ی� ل ق� %ے ت� ون8ی ہ ع ہ% ب8 ا اب س2 ک کی� ب سے ای� ان� کر کی ح�  ۔۔۔۔)اصولی مکت�ب_ ف�

جہ  اب کے صف� ام سے۔ اس کی� %ے(:71ی�  پVر لکھا ہ

�ے علماء کی ا۔ ح�س ن ال کی� ی� ق� را اشب� �ے می� ا اس ن ا گوی� ال کی� ی� ق� �ے علماء کا اشب� ا: ح�س ن رمای� �ے ق�  رسول ال ملسو هيلع هللا ىلص ن
اس Vرے ی و می� ھا اور ج� àب ن� اس ت� Vرے ی ا وہ می� ھا، گوی� àب ن� اس ت� Vو علماء کے ی ارت کی۔ ج� ری زی� �ے می� ا اس ن ارت کی گوی�  زی�

ھا۔ àب ن� اس ت� Vا وہ ال کے ی ھا، گوی� àب ن� ت�

ب8ے  خ� لی� ھ  و سمچ� ں ئ� ی� %ے ہ% ا رہ لب8ے ح� ن  �ہدب� ت ہاں علماء سے مراد مخ� ھ سے گن8یاگر پ� ات� د آپ کے ہ)  ۔ علماء سے مراد وہکہ ئ�وخی�
ا ال کھی� ن کو دی� %ے۔ ج� کا ارادہ ال کا ارادہ ہ ت� ت اور ح� ن� ت ال کی مس2 ن� کی مس2 ی� ں۔ خ� ی� امہ ہ% ہری� و ال کی مظ� ں ج� ی� اں ہ% ی� سب�  ہ%

عل کا ف� ت� کا ف�ول ال کا ف�ول، اور ح� ت� کی اطاعت ال کی اطاعت ح� ی� ت خ� ت ال کی معرق� ن کی معرق� %ے۔ ج� ا ہ کھی�  کو دی�
دا و۔ ح� ار ہ% ی� ں گرق� ب�وی می� ق دپ� و، اور علئ8 وا ہ% دا ہ% ی� Vخ�س سے ن

ہ ت� طق� و ن� ں ج� ہی� ت�سے کا گزر پ� ہاں کسی ا %ے۔ پ� عل ہ  ال کا ف�
ا۔ ی� ں رہ% ہی� ہ پ� س2 می� ں ہ% ا می� ی� ں دن� مھی� ب�ے اوپVر رجم کھاؤ۔ ب� Vپ لب8ے ا کے 

کب8ے دا  ی� Vکالت ن ی اس2 ھر وہ% Vں ت اب می� %ے، اس کی� ا ہ ا گی� ع کر دی� ف� ں مکمل طور پVر ر ق می� ائ8 ف الحق� کالت کو کش2 ن اس2  ج�
ارے ارہ اس ی� ں دوی� می� رہ۔ ہ% ی� رق وع� �ہد اور راوی کا ق� ت ہ کے معن�ی۔ مخ� ی� ق� ہ اور ف� ق� ف� ہ۔ ت� ق� %ے۔ ف� لK عالم کون ہ ں می2 ی�  گب8ے ہ%

8ے۔ ان ا ح� واب کا مظالعہ کی� ہ ائ� علق� ق کے مت� ائ8 ف الحق� لب8ے کش2 سکے  ں۔ ا ہی� رورت پ� ں لکھب�ے کی ص� می�

ں۔ ھ لی� ھی طرح سمچ� Vماری کو اچ ت� ر پVرشن�ی کی اس پ� اہ% ن! آپ ط� ی� محی�رم مومن�

ں۔.1 ی� �ے ہ% �وے لگان ب رک کے ف� �ز پVر س2 ی Vر چ ہ سے ہ% ر پVرشن�ی کی وج� اہ% رات اسی ط� ان�ی حص� وہ)

د.2 ر اور ئ�وخی� کہب�ے کو کف� ن کو عالم  �ہدب� ت ہ سے مخ� ماری کی وج� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ% ھی صرف اسی ط� ن�ی( ت� دی صاحب )اور ان کے حماپ� ار زی� ی2 ر ن� اق�  اور ی�
ں۔ ی� %ے ہ% �ر کر رہ ی عت� ا ب� ھ دھوی� ات� سے ہ)

ھر وہ سب Vعد آپ ت ھب�ے کے ب� ڑ Vں پ ہی� ں گی۔ اپ� ی� ات8 ث مل ح� ہت سی احادن� ں پ� ل العلم می� ض� اب ف� ھی آپ کو الکاف�ی کی اسی کی� ہ کے اوپVر ت� ی� ق�  )ئ�وٹ: ف�
%ے۔( ا ہ رمای� اد ق� ہ کے اوپVر ارس2 ی� ق� �ے ف� ر صاحب ن اق� و کہ ی� ں ج� ی� سکب�ے ہ% ڑھ  Vھ پ Vکچ
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ھ سوالت Vمارے کچ ں ہ% دمت می� ر صاحب کی ح� اق� ی�
مہ %ے۔ مگر آپ اب8 ا رکھا ہ ب�ے سر پVر شح� Vپ اج ا �ے کا ی� ون �ے "علماء" ہ% �ہوں ن ت ا کہ ح� رار دے دی� ل" ق� اہ% و "ح� �ے اصولی علماء کو ئ� ر صاحب، آپ ن اق�  محی�رم ی�

%ے؟ ہالت ہ ھی ج� ہ ت� ال ی� عوذ ی� ا ب� ں؟ کی� ی� %ے ہ% اج رکھ رہ �ے کا ی� ون ہاء کے سر پVر علماء ہ% ق� ر معصوم ف� ی� ود ع� و ج� ے ج� ں گ ا کہی� علق کی� )ع( کے مت�

ھی "عالم" لب�ے ت� ل )ع( کے  ں ال اسمعی� ران می� گہ ق� %ے۔ مگر دوسری ح� %ے کہ وہ "عالم" ہ ا ہ رما رہ) لب�ے ق� ب�ے  Vپ گہ ا ک ح� ں ای� ران می� ن، ال  ق� ی� ارت8  محی�رم ف�
ب ال لکہ ح� %ے، ی� ا ہ ا رہ) ی� ک ن� ری� ا س2 ی� Vں ان ت می� ل کو اس صق� اب_ اسمعی� ی� %ے کہ ال، خ� ں ہ ہی� ہ پ� %ے۔ اور اس کا مظلب ی� ا ہ عمال کر رہ) ظاب اشی�  کا خ�

%ے اور اس کا ں ہ �وں می� ازی معب ا مح� ل )ع( کو عالم کہی� کہ اسمعی� ی� %ے۔ خ� ں ہ �وں می� ی معب ق� ب� اK اور حف� ق� ہ  مظل %ے ئ�و ی� ا ہ عمال کری� ظاب اشی� لب�ے "عالم" کا خ� ب�ے  Vپ  ا
%ے۔ ھی ئ�وازا ہ حصے سے ان کو ت� ھ  Vب�ے علم کے کچ Vپ �ے ا %ے کہ ال ن ہ ہ مظلب ی�

ں ی�لے می� ا %ے اور اس کے مق� ں ہ �وں می� ی معب ق� ب� ہ حف� و ی� ں ئ� ی� %ے ہ% ں عالم کہہ رہ ی�لے می� ا سان�ی کے مق� ن�ی ئ�وع ات� ب�ے آپ کو پ� Vپ مہ )ع( ا ب اب8  اسی طرح ح�
%ے۔ ھی ئ�وازا ہ حصے سے ان کو ت� ھ  Vں سے کچ ب�ے علم می� Vپ �ے ا مہ )ع( ن %ے کہ اب8 ہ ہ ا کا مظلب ی� ہاء کو عالم کہی� ق� ف�

ر اق� ہ سب کی سب ی� %ے، مگر ی� ظاب سے ئ�وازا ہ عوں کو عالم کے خ� ی� اعلم ش2 ود ی� �ے ج� مہ )ع( ن ں اب8 ن می� ں ج� ی� ود ہ% ث موج� د احادن� اس سے زای8 Vح Vوال،  ت 
ں۔ ی� ان�ی ہ% لف ح� ات کے ح� س2 واہ% ہ ان کی ج� کہ ی� وی� گب8ے کب� ا  Vھی Vھب�ے والوں سے چ ڑ Vب�ے پ Vپ صاحب ا

ں ی� اء ہ% ی� ب� ا علماء وارث_ ات� ؟کی�

ں علماء ع کر کے اس می� ب8 ا مہ س2 می�
�ے ض� ر صاحب ن اق� ں ی� ی می� ں۔ مگر حال ہ% ی� حVکے ہ% جث کر  ر حاصل ت� ی سی� پVہلے ہ% م  ھے کہ علماء پVر ہ% ت� %ے  م سوچ ئ�و رہ  ہ%

%ے۔  ی ہ ڑ رہ% Vڑھان�ی پ د پ� گو مزی� ی� ں گق� می� اء پVر ہ% ی� س کی ن� %ے، ا� ا ہ کار کی� و اپ� �ے کا ج� ون اء ہ% ی� ب� کے وارث_ ات�

اء ال۔ س2 و گی۔  ات� ت ہ% ان� د ی2 ی� گو مق� ی� ہ گق� %ے، لہذا ی� ا ہ وی� ڑا اعی�راض دور ہ% ک پ� ود ای� دک پVر موج� اغ_ ف� ھی ی� رات کا ت� ی حص� اصن� گو سے ی� ی� کہ اس گق� وی� Vج

ں۔  ی� �ے ہ% روع کرن ام سے س2 ب�ے ال کے ی� پ8 آ

ر اق� ہ۔ ی� زی� ج� ات کا ت� د پVر اعی�راص� ی� ل ق� �ہاد و ت� ت %ے اح� ون8ی ہ ع ہ% ب8 ا اب س2 ک کی� ب سے ای� ان� کر کی ح� ں اصولی مکت�ب_ ف� ان می� اکسی� Vں کہ ی ی� کے ہ% Vح ان کر  ی� م اوپVر ن�  ہ%
ں: ی� رما ہ% جرپ�ر ق� علق ت� اب کے مت� صاحب اس کی�

ی�کے ن اور ا �ہدب� ت ت سے مخ� ھی، اس وق� ں آن8ی ت� ٹ می� ق مارکت� ائ8 ف الحق� ب سے کش2 ھا کہ ح� ڑا ت� Vہ آ پ لہ دراصل ی�  مسی8
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ک ان لوگوں کے امت ی� ی� ا ق� ی� واب دن� کہ ج� ں۔ حالی� واب لکھی� اب کا ج� ھا کہ وہ اس کی� اؤ ت� ہ دی� دوں پVر مسلسل ی�  کاری�
ود ا اور ج� لی� àھی ن )ع( کو چ� ا۔ معصومی� لی� àھی ران کو چ� و گا ق� �ے کا مظلب ہ% لن àھی اب کو چ� کہ اس کی� وی� %ے کب�  لب8ے محال ہ

ں۔  ہی� ی پ� %ے ہ% ھ ہ Vزوں کے علوہ اور کچ� ی Vں ان چ اب می� کہ اس کی� وی� ا کب� لی� àھی ام کو چ� ع عظ� ج� ب�ے مر Vپ ا

د پVر لی� ق� �ہاد و ت� ت عن�ی اح� اب )ب� ھی۔ اب مذکورہ کی� ہ دے کر ت� ھے اور ی� ت� شب�ے 
ھی� Vھی ت واب دے کر ت� ہ ج� لب8ے ی�  اس 

واب ی کا ج� ق ہ% ائ8 ف الحق� ہ کش2 د ی� ای� %ے کہ س2 ا ہ ال گذری� ی� ہ خ� ں ی� ص کے دل می� خ�
ر ش2 کھ کر ہ% ہ( دی� زی� ج� ات کا ت�  اعی�راص�

%ے 8ےہ ھان àں ات ہ اس می� %ے اور ی� ق کا ذکر ہ ائ8 ف الحق� ں کش2 ہ کہی� ں ی� اب می� Vوری کی� %ے۔ ئ ں ہ ہی� رگز پ� سا ہ% کہ ات�  ۔ حالی�
%ے۔  ا ہ ا گی� واب دی� کب�ے کا ج� ی� ھی  ک ت� ں سے کسی ای� کات می�  گب8ے پ�

%ے۔ ا ہ ی� ں مل دن� اک می� رور ح� ھی کا ع� ات� عے ہ) ب� نàی کے ذر ب�وپ� Vھی وہ ح %ے اور کب� ں ہ ہی� د پ� سی� Vرور ت ضد_ ادب، ال کو ع� پ�
رم جرپ�ر ق� د ت� ں مزی� ر می� اب الکف� ے ی� ر صاحب آگ اق� ں:ی� ی� �ے ہ% ان

ر اب الکف� کی�
%ے۔ ا ہ ر لزم آی� ن سے لزماK کف� ں ج� ی� ں درج ہ% ی� ات� ں ات�سی ی� اب می� اس کی�

جہ ۱ مہ۷( صف� اء و اب8 ی� ب� ں اور وارث_ ات� ی� ل ہ% رے می2 �ہد می� ت ط مخ� رائ8 امع الس2 ا: ح� رمای� �ے ق� ہ ؑ ن رت امام زمای� %ے۔ حص�   پVر لکھا ہ
ں۔ ی� ہ%

ں  ی� 8ے ہ% ون �لے ہ% ی� ب�ے پVر  Vخ ی� پ� رت  ہ آح� دلے ی� د کے ی� اوی ف�وای8 ی� د دن� ی� Vب8ے ۔ خ ہ% ا Vا ح ت�سےان لوگوں کو ڈوب مری� ل ا اہ%  اور ح�
ھو VوچV اظ کے معن�ی ئ ڑوں سے ان الق� ب�ے پ� Vپ پVہلے ا ہ وارث کے۔  ں اور ی� ی� ل کے معن�ی معلوم ہ% ں می2 ھی� ہ ات� ں کہ ی� ی�  ہ%

ہ مارو۔ Vج ہ پVر طمات� ب�ے می� Vپ ھر ا Vہ کون8ی جوالہ۔۔۔۔  ت %ے اور ی� ا ہ ا گی� ث کا عرن�ی می�ن دی� عی حدن� ہ اس وض�   ی�

ن کو آپ امام ں ج� ی� ا علم ہ% ادہ ی� رات سے زی� گ حص� ل ملی� اہ% ہت سے ح� ن پ� اK ا� ی� ب� ق� ن کرام ت� �ہدب� ت ں، وہ مخ� ی� %ے ہ% ل کہہ رہ اہ% ن لوگوں کو آپ ح� ر صاحب، ج� اق�  ی�
ں۔ ی� %ے ہ% ب دے رہ ت� رع� �ے کی پ� ود معلوم کرن �ویØ ج� ب ا ف� ی� Vر انVام پ د کے ی� ی� ل ق� کٹ ت� ری� کی ڈاپ8

ھر Vو ت %ے، ئ� ماد ہ د اعت� دھا دھی� ک پVر ای� ر  اور شن�ی ی� دو اور کاق� ی� ں ہ% لہ می� �ے کے مسی8 ان کرن ی� ث ن� 8ے حدن� ون ب�ے ہ% خ� ھی� ت ت� ال پVر لعت� ہ کہ آپ ئ�و علم الرح�  دوسرا ی�
ب�ے؟ لن� ں  ہی� وں پ� و آپ مان کب� ں ئ� ی� %ے ہ% ان کر رہ ی� ث_ معصوم ن� ک حدن� مادی کی�سی؟اب اگر وہ ای� داعت� ہ ی� ن کرام پVر ی� �ہدب� ت اب مخ�
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ں: ی� �ے ہ% رمان جرپ�ر ق� ے ت� ر صاحب آگ اق� ی�

جہ  ے صف� ں آگ ہ می� زی� ج� ات کا ت� د پVر اعی�راص� ی� ل ق� �ہاد و ت� ت اب اح� اء۲۴۔۔۔ )اسی کی� ی� ب� مہ و ات� ا کہ اب8 ہ کہی� %ے( لہذا ی�   پVر لکھا ہ
%ے۔  ں ہ ہی� ہ درست پ� و ی� ہ کہ علماء سے ئ� ب8ے ی� ہ% ا Vا ح ث کو حاصل کری� سے علم اور احادن�

ے  ں گ ی� ب مات� ں ن� ی� ات� کی ی� م ای� ں۔ ہ% ی� ران ہ% الف ق� ں مح� ی� ات� ں دوئ�وں ی� ی� ں کہی گن8 جرپ�ری طور پVراس می� ہ ت� ب ی�  ح�
ں کار کر دب� ہ کا اپ� ارت_ واری2 %ے؟زی� ال ہ ی� ا خ� دان کی� می� س2

ع دات� مت� ۔ج�

کار ہ سے اپ� ارت_ واری2 لب�ے زی� ب�ے کے  پ� اء ما ی� ب� ان_ ات� ں علماء کو واری2 می� ی، مگر ہ% س کی مرض� ہ ا� و ی� %ے ئ� اہ Vا ح ی� ہ مان� و کر ی� ل ہ% ی� ں مب� ماری می� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ%  اگر کون8ی ط�
ہ ارت_ واری2 ھی زی� 8ے کب� ون ب�ے ہ% پ� رار د اء ق� ی� ب� ان_ ات� ود علماء کو واری2 �ے ج� ھم السلم( ن ن )علب� مہ معصومی� مارے اب8 کہ ہ% وی� %ے، کب� ں ہ ہی� رورت پ� �ے کی کون8ی ص�  کرن

%ے۔ ا ہ ں کی� ہی� کار پ� کا اپ�
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماءالكافی، كتاب فضل العلم، 

 ممد بن ييى، عن أحد بن ممد بن عيسى، عن ممد بن خالد، عن أبي
 البختي، عن أبي عبدال عليه السلم قال: إن العلماء ورثة النبياء وذاك أن
 النبياء ل يورثوا درهما ول دينارا، وانا اورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن

أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا

ت اء وران2 ی� ب� اء کے۔ اور ات� ی� ب� ں ات� ی� ا: علماء وارث ہ% رمای� �ے ق� ں کہ رسول ملسو هيلع هللا ىلص ن ی� �ے ہ% رمان دال ؑ ق� و عی� مہ: امام ائ� رج�  پ�
�ے س ن و اسے حاصل کر لے، ا� ں۔ اور ج� ی� �ے ہ% ھوڑن Vث چ ا علم اور احادن� ی� Vلکہ ان �ے، ی� ھوڑن Vں چ ہی� ار پ� ی� ں درھم اور دن�  می�

�ز حاصل کی۔ ی Vڑی چ ہت پ� پ�

�ے ہوں ن ن غی�سیØ سے، اپ� �ے حماد اب� ہوں ن اپ سے، اپ� ب�ے ی� Vپ �ے ا م ن ی� ن اپ�راہ% %ے اور اسے علی اب� ون8ی ہ ل ہ% ق� ھی ت� ت�ق�ے سے ت� ث دوسرے طر ہی حدن�  پ�
%ے۔ ا ہ ت کی� �ے رسول ال ملسو هيلع هللا ىلص سے روان� ہوں ن ر صادق( ؑ سے، اپ� عف� دال )ج� و عی� �ے امام ائ� ہوں ن مون سے، اپ� ن می� دال اب� عی�

%ے: ہ لکھا ہ %ے اور ی� ل کی ہ ق� ث ت� ہ حدن� %ے( ی� رح ہ و الکاف�ی کی س2 ول )ج� اب مراۃ العق� ن�ی کی� Vے اپ� لسی ن ر مح� اق� علمہ ی�

کہ دوسرا ی� %ے( خ� ر معروف ہ ی� ک راوی ع� %ے )ای� ھل ہ ہ مچ� ہل طرت�ق� Vے۔ پ% ون8ی ہ ل ہ% ق� وں سے ت� ث دو طرت�ق� ہ حدن�  ی�
ں ی� ہ رکھن�ی ہ% ث کا درج� ح حدن� ہ صخی� موعی طور پVر( ی� %ے۔ )مج� ق ہ ا موئ2 اد حسن ی� ہ اشی� لد طرت�ق� ول، ح� جہ ۱۔ )مراۃ العق� (۱۱۱، صف�
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ھم الس ن )علب� ب معصومی� ہ ح� Vج ات� ی� Vی خ�رشنVر پ اہ% رات آج ط� و حص� و ج� ھا، ئ� ں سمچ� ہی� کار پ� ہ کا اپ� ارت_ واری2 ا، اور اسے زی� رار دی� اء کا وارث ق� ی� ب� �ے علماء کو ات�  لم( ن
ں۔ ی� ل ہ% ی� ں مب� لظی می� چی ع� اK صرت� ی� ب� ق� ں، وہ ت� ی� %ے ہ% کار کر رہ و کر ف�ول_ معصوم کا اپ� ل ہ% ی� ں مب� می�

وت عق� لK ب� راد )می2 عہ اق� ی� �ے والے ش2 مع کرن ث ج� لسی اور احادن� ر مح� اق� ں کہ مل ی� ی� �ے ہ% ن�ی دعویØ کرن گ حماپ� رات اور ان کے ملی� اری حص� ی� ڈ ئ�وٹ: اخ� ی�  ]سان8
ں۔ ی� �ے ہ% ہت عزت کرن ہ ان کی پ� ہ سے ی� ھے۔ اس وج� ت� اری  ی� لکہ اخ� ھے، ی� ت� ہ  ہ سب اصولی ی� ن�ی( ی� الکلن�

%ے �ے والوں کا ہ مع کرن ث ج� ہی حال احادن� ں۔ اور پ� ی� %ے ہ% ال سے کام لے رہ ہ الرجمہ( علم الرح� لسی )علی� ر مح� اق� ں کہ مل ی� کھ لی� رات دی� ہ حص�  ئ�و اب ی�
ذول کروان8ی، مگر ہت می� ملے پVر پ� ہ ئ�و اس معا رات کی ئ�وج� �ے ان حص� م ن %ے۔ ہ% ا ہ ان کی� ی� ھی ن� اد ت� ن سب کا سلسلہ اشی� ھ ا� ث کے سات� �ے حدن� �ہوں ن ت  ح�

ر،۔۔۔۔[ ی� ں چ� لی� Vں مل۔ ح ہی� واب پ� ک کون8ی ج� ھی ی� ات�

ھا( را )سلم ال علب� ں اور زہ% ی� گب8ے ہ% و  ی ہ% اصن� م ی� ں کہ ہ% ی� �ے ہ% م پVر الزام لگان ر صاحب کے حامی ہ% اق� و ی� ں ئ� ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vث ت ہ حدن� م معصوم ؑ کی ی� ب ہ%  ح�
ں۔ ی� %ے ہ% ھ دے رہ ہ اول کا سات� ق� لب� ں ح� ت می� الق� کی مح�

ت ان� ا ی2 وی� ہ اول( کا جق پVر ہ% ق� لب� کر )ح� و ی� اب ائ� ی� دک پVر خ� اغ_ ف� ل کر کے اسے ی� ق� ث ت� ہ حدن� و کہ ی� ں ج� ی� لب�ے ہ% Vح رات کی طرف  ی حص� اصن� ب�ے اب ی� پ8 لب8ے آ  اس 
ھا کہ رسول ا ت� ہ دی� ول کر ی� ھوٹ ئ� ہ چ� دک ی� اغ_ ف� ھا( کو ی� را )سلم ال علب� اطمہ زہ% ت ف� ت� ائ�ون_ ح� �ے ح� ہ اول ن ق� لب� ب ح� ں کہ ح� ی� �ے ہ% ش کرن �ے کی کوش2  کرن

%ے: ا ہ رمای� �ے ق� ملسو هيلع هللا ىلص ن

ث  ر، حدن� اب الج�ہاد و السی� ح مسلم، کی� :۴۹صخی�

�ے ھوڑن Vں چ ہی� راث پ� اء کون8ی می� ی� ب� م گروہ ات� %ے کہ ہ% ا ہ �ے رسول ملسو هيلع هللا ىلص  سے شی� ں ن %ے: می� ت ہ کر سے روان� و ی�  ائ�
%ے۔ ہ ہ ں، وہ صدف� ی� �ے ہ% ھوڑن Vم چ ھ ہ% Vو کچ ں۔ اور ج� ی� ہ%

ں اور ی� ل ہ% ی� ں مب� ر پVرشن�ی می� اہ% و ط� لب�ے ج� ن لوگوں کے  8ے ا� %ے، سوان ں ہ ہی� لت پ� ں کون8ی ممای2 ث می� _ صادق ؑ کی حدن� ر
عف� ث اور امام ج� کر کی حدن� و ی�  اب ائ�

ں۔ ی� اصر ہ% ھب�ے سے ف� ث کے روحان�ی معن�ی سمچ� ھم السلم کی احادن� ن علب� معصومی�

ں: ی� رمات8 علق ئ�وٹ ق� ث کے مت�  ان دوئ�وں احادن�

ں.1 ہی� ہ پ� ں۔۔۔۔ اس کا مظلب ی� ی� اء کے وارث ہ% ی� ب� %ے کہ علماء گروہ ات� ں ہ �وں می� ازی معب ات مح� ں ی� ث می� ر صادق ؑ کی حدن� عف�  امام ج�
وں گی۔ ل ہ% ق� ب� رہ من� ی� ں وع� رب� اگی� ٹ اور ح� ک اکاؤن� ی� ب� اء کا ت� ی� ب� ں ات� ت می� %ے کہ علماء کو وران2 ہ
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ن کا علم و.2 ہ ا� ای2 وت کا ای2 ب� %ے کہ پ� ی ہ ہ کہہ رہ% ہ صرف ی� ت ی� ق� ب� لکہ درحف� %ے، ی� ں ہ ہی� علق پ� اء کی اولد کے مت� ی� ب� ث ات� ہ حدن�  الکاف�ی کی ی�
لکہ علم و ا، ی� وی� ں ہ% ہی� ل پ� ق� ب� ن کی اولدوں کو من� ت ا� طور وران2 عن�ی علم و حکمت، ن� ہ، ب� ای2 ہ ای2 وت کا ی� ب� ار۔ )اور پ� ی� ہ کہ درھم و دن� %ے ی�  حکمت ہ

ا۔ و گی� ارت ہ% و وہ ع� ھکرا دی، ئ� àہ لی اور ت ی سے علم و حکمت ی� ن� �ے پ� بàے ن ن� ت� ی کے  ن� ں(۔ اگر کسی پ� ی� �ے ہ%  حکمت صرف علماء حاصل کرن
ں۔ ی� ب�ے ہ% ن� ت� س کے وارث  ھا کر ا� àدہ ات ای8 ی کے علم و حکمت سے ف� ن� و کہ پ� ں ج� ی� ہ صرف علماء ہ% ہ ی� Vج ات� ی� Vخ

%ے۔ .3 ا ہ ات کر رہ) اع کی ی� اوی مال و می� ی� لکہ وہ دن� ا، ی� ں کر رہ) ہی� ات پ� ث کی ی� ں علم و احادن� ان می� ی� ب�ے ن� Vپ کر ا و ی� ں کہ ائ� اور ئ�وٹ کرب�

طور.4 عد ن� �ے کے ب� ن کے مرن ں ا� رب� اگی� ں اور ح� �زب� ی Vاوی چ ی� ھم السلم( کی دن� اء )علب� ی� ب� %ے کہ ات� ی ہ ں کہہ رہ% ہی� ہ پ� ں ی� ث کہی�  الکاف�ی کی حدن�
ہ طور صدف� و ن� %ے ج� علق ہ ث کے مت� ہ علم اور احادن� لکہ ی� %ے(، ی� ا ہ ہ_ اول دعویØ کر رہ) ق� لب� ی�سا کہ ح� ں )ج� ی� ان�ی ہ% م کر دی ح� شی�

ف�
ں ت� ہ امت می�  صدف�

ں علماء ں کہی� ہ اول کے دعویØ می� ق� لب� کہ ح� ی� %ے )خ� ا ہ رار دی� ھی صرف علماء کو ق� ث کا وارث ت� ا۔ اور اس علم و احادن� ی� ں مل سک ہی�  کسی کو پ�
%ے(۔ ا ہ ا رہ) ی� ہ ن� ہای� ب�ے کا پ� àن ت� ا ہ ی� طور صدف� ں ن� Vوری امت می� ت کو ئ لکہ وہ مالی وران2 %ے، ی� ں ہ ہی� ک پ� کا ذکر ی�

ہ صرف اور س2 می� لکہ اسے ہ% ا، ی� ں لی� ہی� ں پ� �وں می� ری معب اہ% ھی اسے اس کے ط� ڑھا مگر کب� Vث کو پ �ے اس حدن� عہ علماء ن ی� مام ش2 ک ن� کر آج ی� ی سے لی�  ماض�
ک محدود رکھا۔ ث ی� صرف علم و حکمت و احادن�

%ے۔  ا  ہ Vح ذر ت� لب�ے کون8ی ع� وں کے  ب� ن� ن کے حمات� ر صاحب اور ا� اق� ہ ی� %ے اور ی� ا ہ ی� ل سک Vہ ح ہای� ی پ� اصن� ہ ی� لب�ے اب ی� اس 

ن۔ 8ے۔ امی� رمان ق عظا ق� ب�
وف� �ے کی ئ� ب�ول کرن س کو ف� ب�ے اور ا� پ� ا ان8ی ح� Vم سب کو شح عالیØ ہ% ال ب�

ات ات پVر اعی�راص� ظای� ن کے خ� �ہدب� ت ر صاحب کے مخ� اق� ی�
جہ  ات پVر صف� ظای� ن کے خ� �ہدب� ت �ے مخ� ر صاحب ن اق� جہ 183ی� کر صف� ب_ امام،232 سے لی� ان8 ت السلم، امام، ی� %ے۔ اور  حج� ا ہ ر کی� ظ� اب ن� Vورا ی� ک ئ ک ای�   ی�

%ے ہ حرام ہ لب�ے ی� ن )ع( کے علوہ دوسروں کے  مہ معصومی� %ے کہ اب8 ا ہ %ے اور دعویØ کی� د کی ہ ی� ق� ب� ت پ� ات اور شج� ات  پVر اعی�راص� ای� سے الق� ی� ج� ت ال   آن�
ں۔ ا سکی� کب�ے ح� عمال  ات اشی� ظای� ہ خ� لب�ے ی� کہ ان کے 

ں اور ان کو ی� �ے ہ% ان کب�ے ح� عمال  ں اشی� �وں می� ازی معب لب�ے مح� ن کرام کے  �ہدب� ت ات مخ� ظای� مام خ� ہ ن� %ے کہ ی� ہ ہ واب ی� ک سادہ ج� ات کا ای� مام اعی�راص�  ان ن�
ر صاحب اور ان اق� کہ ی� وی� Vے۔ مگر ج% ت حاصل ہ اK ولن� ق� م پVر مظل کہ ان کو ہ% وی� %ے، کب� ں ہ ہی� واز پ� �ے کا کون8ی ج� ں لن ی�لے می� ا ن )ع( کے مق� مہ معصومی�  اب8
جث ھوڑی اور ت� لہ پVر ت� ی8 ب�ے اس مس پ8 ں۔ آ ی� اصر ہ% ھب�ے سے ف� رق سمچ� ہ ق� ہ لوگ ی� لب�ے ی� ں، اس  ی� ل ہ% ی� ں مب� ماری می� ت� ر پVرشن�ی کی پ� اہ% طب�ق�ے ط� گ  ی�  کے حامی مل
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سکے۔ و  ح ہ% ادہ واص� لب�ے معاملہ اور زی� رات کے  ن حص� ی� اکہ مومن� ں ی� ی� �ے ہ% کرن

ات ظای� لہ "عام" خ� ای� ات ب�مق� ظای� اص" خ� "ح�
ں ہی� ں پ� ھ می� لہ سمچ� ی8 ہ مس ر ی� ی� غ� کہ اس کے ب� وی� ں کب� ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vا ح ای� ی� رق ن� ات کا ق� ظای� اص" اور "عام" خ� پVہلے ان "ح� ھب�ے والوں کو  ڑ Vرم پ�ب�ے محی Vپ م ا ع پVر ہ% ف�   اس مو

8ے گا۔ آن

ات: ظای� اص" خ� ا"ح� ات ی� ظای� ہ خ� ں کہ ی� ہی� ازت پ� ہ اح� ں اور کسی اور کو ی� ی� صوص ہ% لب�ے مخ� ن )ع( کے  ا معصومی� ات صرف ال ی� ظای� سم کے خ�   اس ق�
ل: عمال کرے۔ می2 لب�ے اشی� ب�ے  Vپ ات ا ای� الق�

ود �وںمعب� ازی معب ہ مح� ں اور ی� �وں می� ی معب ق� ب� ہ حف� ا )ی� ا سکی� ں پVکارا ح� ہی� ظاب سے پ� %ے اور کسی دوسرے کو اس خ� صوص ہ لب�ے مخ� ہ صرف ال کے   : ی�
ں(۔ می�

ن ی� ن� م الب� ائ� ن اور ح� ہرجمت اللعالمی� ھی ی� لب�ے ت� ن )ع( کے  %ے اور حن�یØ کہ دوسرے معصومی� صوص ہ لب�ے مخ� ہ صرف رسول ال )ص( کے   : ی�
ا۔ ا سکی� ا ح� ں کی� ہی� عمال پ� اشی�

ن: ی� ف� ن و امام المب� ی� ر المومن� عمالامی� ہ اشی� ھی ی� لب�ے ت� مہ کرام کے  م دوسرے اب8 ں اور ہ% ی� صوص ہ% لب�ے مخ� ات صرف مول علی )ع( کے  ظای� ہ دو خ�   ی�
سکب�ے۔ ں کر  ہی� پ�

عمال کرے۔امام العصر: لب�ے اشی� ب�ے  Vپ ظاب ا ہ خ� %ے کہ وہ ی� ں ہ ہی� ازت پ� %ے اور کسی عالم کو اح� صوص ہ لب�ے مخ� ہ امام المہدی )ع( کے   ی�

ات: ظای� عمال"عام" خ� ں اشی� �وں می� ازی معب لب�ے مح� ں اور دوسروں کے  ی� ں ہ% ہی� صوص پ� لب�ے مخ� ن )ع( کے  ا معصومی� و کہ ال ی� ں ج� ی� ات ہ% ظای� ہ وہ خ�   ی�
ال کے طور پVر: ں۔ می2 ی� سکب�ے ہ% ا  کی ح�

%ے: ا ہ عمال کر رہ) ت اشی� م کی صق� لب�ے کرئ� ب�ے  Vپ ں ا ران می� ال  ق�
ف4إ�نH ر4بhي غ4ن�ي¯ ك4ر�ي 

%ے: ا ہ رما رہ) علق ق� ارے رسول )ص( کے مت� ی� Vب�ے ن Vپ ں ال  ا ران می� مگر اسی ق�

  Vك4ر�ي Vه7 ل4ق4و;ل7 ر4س7ولHإ�ن
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ب�ے Vپ ہ ا و ی� %ے، ئ� وا ہ عمال ہ% لب�ے اشی� ہ رسول )ص( کے  ب ی� کہ ح� ی� %ے۔ خ� ں ہ �وں می� ی معب ق� ب� ہ حف� %ے ئ�و ی� ا ہ عمال کر رہ) م اشی� لب�ے کرئ� ب�ے  Vپ ب ال ا ک ح� ی�س2  ت�
ا ی� ک ن� ری� ا س2 ی� Vی کو ان ن� ود پ� ں ج� ران می� ال( ق� عوذ ی� و گا کہ ال )ب� ہ ہ% %ے ئ�و اس کا مظلب ی� ڑے رہ Vں پ ر پVرشن�ی می� اہ% م اسی ط� %ے۔ اور اگر ہ% ں ہ �وں می� ازی معب  مح�

%ے۔ ا ہ رک کر رہ) کر س2

%ے۔  :   ف�وی ا ہ عمال کر رہ) ھی اشی� لب�ے ت� %ے، مگر ال  اس کو رسول )ص( کے  ت ہ ک صق� ھی ال کی ای� ہ ت� ی�

%ے: ا ہ رمای� ں ق� ران می� گہ ال ق� ک ح� ای�
[  إ�نH اللHه4 ل4ق4و�̄ي ع4ز�يز 22:74]القران 

%ے: ا ہ رمای� لب�ے ق� ی کے  ن� ب�ے پ� Vپ گہ ا کہ دوسری ح� ی�  خ�
 [ إ�نHه7 ل4ق4و;ل7 ر4س7ولV ك4ر�يV ذ�ي ق7وnت ع�ند4 ذ�ي ال;ع4ر;ش� م4ك�ی81:19]القران

ہ ن� د مرن� لی� ک ی� زدی� %ے، عرش والے ال کے پ� و ف�وت وال ہ %ے، ج� وا ہ ک پ�زرگ رسول کا کہا ہ% ران( ای� ہ ق� اK )ی� ی� ب� ق�  )ت�
%ے۔(   ہ

%ے؟ ا ہ ا لی� ی� ک ن� ری� ا س2 ی� Vوی" کہہ کر ان�ے رسول کو "ف� ں کہ ال ن کہب�ے لگی� ڑ کر  Vں پ ر پVرشن�ی می� اہ% م ط� ا ہ% و کی� ئ�

ال عوذ ی� ں ال کو ب� می� و ہ% 8ے ئ� ان ھا ح� ہ سمچ� �وں کو ی� ن کے روحان�ی معب %ے، کہ ج� ا ہ ازل کر رہ) ت�سے اعزازات ی� اء پVر ا ی� ب� ب�ے ات� Vپ گہ ال ا ں کن8ی ح� ران می� ت، ق� ق� ب�  در حف�
ل: 8ے گا۔ می2 ان ڑ ح� Vا پ ی� رک مان� مس2

%ے۔     عالم: ا ہ عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت� ل )ع( کے  �ے اسے اسمعی� %ے، مگر ال ن ت ہ ہ ال کی صق� ی�

م %ے۔  :  حلی� ا ہ عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت� ل )ع( کے  م )ع( اور اسمعی� ی� ہ اپ�راہ% �ے ی� %ے، مگر ال ن ت ہ ھی ال کی صق� ہ ت�  ی�

کور %ے۔  :  س2 ا ہ عمال کی� ہ اشی� ھی ی� لب�ے ت� �ے ئ�وح )ع( کے  %ے، مگر ال ن ت ہ ی کی صق� ھی ال ہ% ہ ت�  ی�

ر %ے۔  :  پ� ا ہ عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت� یØ )ع( کے  خن� �ے اسے غی�سیØ )ع( اور ت� %ے، مگر ال ن ت ہ ھی ال کی صق� ہ ت�  ی�

ل_ ذکر، راشح�ون ف�ی العلم۔۔۔۔۔ ت ال، اہ% ت السلم، آن� امام، حج�
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گار، دوئ�وں اہ% ک اور گی� ی� �ے اسے ن� ران ن %ے۔ ق� ں ہ ہی� صوص پ� ص کی رو سے مخ� لب�ے کسی پ� ن )ع( کے  ہ معصومی� %ے اور ی� ظاب ہ ک عام خ�  امام ای�
ں۔ ی� �ے ہ% عمال کرن ں اشی� �وں می� ازی معب ھی مح� لب�ے ت� د کے  م اسے امام مسح� %ے۔ ہ% ا ہ عمال کی� لب�ے اشی� سم کے لوگوں کے  ق�

%ے۔ مگر رسول )ص( رک ہ ا س2 %ے اور امام علی )ع( کو مول کہی� ا ہ ا سکی� %ے کہ صرف ال کو مول کہا ح� ا ہ رات کا کہی� ان�ی حص� ں کہ وہ) ی� حVکے ہ% م اوپVر ذکر کر   ہ%
ا؟ رک کی� �ے س2 ا رسول ال )ص( ن و کی� دپ�ر(۔ ئ� ا )وادی_ ع� عمال کی� ظ اشی� لب�ے مول کا لف� �ے امام علی )ع( کے  ن

صوص ص سے مخ� کسے پ� لب�ے  ہ امام علی )ع( کے  کہ ی� وی� ں کب� ی� �ے ہ% عمال کرن ں اشی� دگی می� ھی ئ�و اسے عام زی� گ( ت� اری، ملی� ی� مول اخ� س2 عہ )ت� ی� م ش2  اور ہ%
ں ی� کہب�ے ہ% م  ال کے طور پVر ہ% %ے۔ می2 ں ہ ہی� اس علمدار"پ� مول عی� K ے؟% ا حرام ہ ہ کہی� ا ی� و کی� ۔ ئ�

و ں، ج� ی� �ے ہ% عمال کرن لب�ے اشی� ن )ع( کے  ہ معصومی� م ی� ں ہ% ا ح�س می� وی� ں ہ% ہی� ں پ� �وں می� ہ اس معب و ی� ں، ئ� ی� کہب�ے ہ% ہ رجمہ( کو امام  ن�ی )علی� من�
ا ج� م آع� ب ہ%  ح�

ں ی� ر معصوم امام ہ% ی� مارے ع� ن�ی ہ% من�
ا ج� %ے کہ آع� ون�ی ہ ہ ہ% %ے اور اس سے مراد ی� ا ہ وی� ں ہ% �وں می� ازی معب ہ مح� لکہ ی� ں۔ ی� ی� مارے امام ہ% ں ہ% �وں می� ی معب ق� ب�  کہ حف�

گ ی� اری / مل ی� مارے اخ� کن اگر ہ% ں۔ لی� دگی ت�سر کر سکی� �ق زی� ن کے مظائ ی� 8ے ف�وات� ون 8ے ہ% ان ی� مہ کے ن� م معصوم اب8 ں کہ ہ% ی� �ے ہ% مان8ی کرن ت� ماری رہ%  اور ہ%
ں۔ ی� سکب�ے ہ% ی کر  شوس ہ% حال پVر اق� م صرف اس صورت� ہ ہ% و ی� ں ئ� ی� اہ% Vا ح ی� ب� ان�ی ت� لہ پVر وہ) ن علماء کے مسی8 ی� مومن�

ہ لوگ کن اگر ی� و۔ لی� ن�ی ہ% رار دپ� عمال کو حرام ق� �وں کے اشی� ازی معب ظاب کے مح� و اس خ� %ے ج� ں ہ ہی� ص پ� ن )ع( کی طرف سے کون8ی ات�سی پ�  معصومی�
ں۔ ہی� ھ پ� Vب�ے کے سوا کچ پ� رار د ن�ی طرف سے حرام ق� Vعت کو اپ رب� ہ حلل_ س2 ں ئ�و ی� ی� ب�ے ہ% پ� رار د ن�ی طرف سے اسے حرام ق� Vاسے اپ

ت السلم حج�

�ے م ن ں ہ% %ے ح�س می� ا ہ وی� ا ہ% ارہ کری� ضد صرف اس ششیàم کی طرف اس2 ق� مارا م و ہ% ں ئ� ی� �ے ہ% عمال کرن ظاب اشی� ت السلم" کا خ� لب�ے "حج� م علماء کے  ب ہ%  ح�
عد ں۔ اس کے ب� ی� ب�ے ہ% پ� ظاب د ت السلم" کا خ� م عالم کو "حج� ب�ے پVر ہ% Vخ

ہی� Vک پ �ے ی� اص درچ عن�ی علم کے ح� %ے۔ ب� وا ہ ا ہ% àی ان� ں ی� وں می� لف درج� ی�  "علم" کو مخ�
%ے ی ششیàم ہ سا ہ% ہ ات� %ے۔ ی� ا ہ ای� میØ کہا ح� ت ال العظ� ا آن� علم ی� Øت�سے عالم کو ا ں، ا ہ می� ری درج� %ے۔ اور آح� ا ہ ای� ت ال" کہا ح� �ہد/آن� ت ہ کو "مخ� گلے درج�  علم کے ا

 Kل ں می2 ی� �ے ہ% لف درچ ی� ں علم کے مخ� ا می� ی� رن�ی دن� سے کہ مع� ی� ہ۔Becholor, Master, Doctorج� ر ی� وع� ہ  ر ی� وع�   

ں: ی� کھب�ے ہ% ث دی� ک حدن� ب�ے اب معصوم )ع( کی ای� پ8 آ

رسی، ج  اج الطی� ح� :2احی�

ب8ے کہ جوادث ن� ہ% ا Vں ح مہی� ں: "ب� ی� ب�ے ہ% پ� واب د وب کو ج� عق� ن ب� ں اشحاق ب� ارک می� ع می� ت� ن�ی ئ�وف� Vر الزمان )ع( اپ  امام آح�
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ا، وع کری� ان سے رج� ث کے راوی� ماری احادن� م ہ% ں ئ� ارے می� ں( کے ی� ی� ی�ش آت8 Vرہ کے دوران ت ت_ کی� ت� ن� و کہ غ� عہ )ج�  واف�
ی  ت�سے ہ% ماری طرف سے ا م پVر ہ% کہ وہ ئ� وی� تکب� ں۔  حج� ی� ت ہ% م پVر حج� م ال کی طرف سے ئ� ی�سا کہ ہ% ں ج� ی�  ہ%

 

ت�ہØی العمال، ص  :278من�

ں: ی� �ے ہ% رمان علق ق� ی کے مت� عق� د ج� ن پ�زی� اپ�ر اب� ر صادق )ع( ح� عف� امام ج�

ہ %ے۔ اور ی� اب ہ �ے کا ی� ب�ے زمان Vپ ہ ا و گا۔ اور ی� ں ہ% ہی� ہ کم پ� کال لو ی� ھی پ� ا ت� ی� ب� %ے کہ ح�س سے ج� ا ہ ک ات�سا دری� ہ ای�  ی�
ن علی کی طرف سے  ر محمد ب� عف� و ج� دا ائ� ت_ ح� ات پVر حج� لوف� تمح� %ے۔حج�  ہ

�وں ازی معب م پVر مح� ھی ہ% ر معصوم لوگوں کو ت� ی� ن )ع( دوسرے ع� ہی معصومی� ں۔ مگر پ� ی� ت ہ% ں حج� �وں می� ی معب ق� ب� م پVر حف� ن )ع( ہ% ک معصومی� �ے س2  ن
ں۔ ی� �ے ہ% ان Vح ہی� Vں پ �وں می� ح معب ک ان کے صخی� م ی� ث ہ% ن )ع( کی احادن� کہ وہ معصومی� وی� ں کب� ی� %ے ہ% رار دے رہ ت ق� ں حج� می�

ل ذکر،  راشح�ون ف�ی العلم اہ%

%ے۔ ا ہ ل_ ذکر اور راشح�ون ف�ی العلم سے پVکارا گی� ں اہ% ران می� ی کو ق� ن )ع( ہ% مہ معصومی� ں کہ صرف اور صرف اب8 ی� ق ہ% ق� ں مب� ملے می� ن اس معا �ہدب� ت مام مخ�  ن�
ڈہ گی� ی� VرونVمپ کی طرف سے پ گ کی� لف ملی� ہ صرف ان کے ح� ں۔ ی� ی� %ے کہ اس سے مراد وہ ہ% ا ہ ں کی� ہی� ہ دعویØ پ� ھی ی� �ے ت� ں سے کسی ن  ان می�

�ے ہوں ن ھی جوالہ اپ� ک ت� ں، مگر اس کا ای� ی� �ے ہ% عمال کرن لب�ے اشی� ب�ے  Vپ ات ا ظای� ہ خ� ہ لوگ ی� %ے کہ ی� ا ہ ہ الزام لگای� ھی ان پVر ی� �ے ت� ر صاحب ن اق� %ے۔ ی�  ہ
جہ  ق کا صف� ائ8 ف الحق� ب8ے کش2 کھن� %ے۔)دی� ا ہ ہ دعویØ کی� علق ی� ب�ے مت� Vپ �ے ا %ے کہ کب اور کہاں، کس عالم ن ا ہ ں دی� ہی� (226 اور 225پ�

ا ا کی� ں کی� ب�ے۔ مگر اس صورت می� پ� ا ں ح� ہی� ں اگر وہ پ� وع کرب� ن( سے رج� مہ معصومی� عن�ی اب8 ل_ ذکر اور راشح�ون ف�ی العلم )ب� %ے کہ وہ اہ%  عام کم علم لوگوں کو حکم ہ
و ں ج� وع کرب� %ے کہ وہ علماء سے رج� ا ہ �ے عام لوگوں کو حکم دی� ن )ع( ن ں معصومی� و؟ اس صورت می� ہ ہ% ک ی� ن )ع( ی� چ معصومی� ہی� V8ے کہ ان کی پ ان  ح�

ل %ے۔ می2 ا کہا ہ علق کی� لہ کے  مت� ہی مسی8 ق� �ے کسی ف� ل_ ذکر ن ے کہ اہ% ں گ ی� ات8 ی� ں ن� ہی� اپ�

67، ص 1اصول_ کاف�ی، ج 

ے کر کے ر ط ل سف� ہت طوی� ں پ� ہی� ا )ع( سے کہا کہ اپ� �ے امام رص� ہوں ن ں کہ اپ� ی� کہب�ے ہ% ب الہمدان�ی  ن مسن�  علی اب�
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مات علت� مان�ی ب� ں ان� و ات�سی صورت می� ا۔ ئ� ای� Vچ ی ہی� Vں پ ہی� ک پ� ت ان ی� ر وق� لب�ے وہ ہ% %ے اور اس  ا ہ ڑی� Vا پ اس آی� Vان کے ی 
ں ملے می� ا کے معا ی� ن اور دن� ن آدم سے کہ وہ دب� ا اب� ا، "زکری� واب دی� �ے ج� ا کروں؟ امام )ع( ن  کس سے حاصل کی�

ا اور اس گی� Vن آدم کے ی ا ب� ں زکری� ں می� ر می� ں کہ واتVسی کے سف� ی� کہب�ے ہ% ب  ن مسن� %ے۔" علی ب� ھی ہ ماد سات� ل_ اعت� ای� را ف�  می�
ھا۔"  ا ت� ھی� VوچV ھے ئ مچ� و کہ  ھا ج� VوچV ھ ئ Vان سے وہ سب کچ

ل_ ذکر سے  عن�ی اہ% ل_ ذکر" )ب� لو اہ% اشی8 ہ "ف� Vج ات� ی� Vھوخ VوچV کہئ ی� ں۔ خ� ی� ن )ع( ہ% مہ معصومی� ں صرف اور صرف اب8 �وں می� ی معب ق� ب� ب�ے( سے مراد حف� پ� ا ں ح� ہی� م پ�   اگر ئ�
ر معصوم علماء سے  ی� م ان ع� ں کہ ہ% ی� %ے ہ% مہ )ع( حکم دے رہ ہی معصوم اب8 ں"پ� ھی� VوچV ں۔ "ئ چ سکی� ہی� Vہ پ ک ی� م پ�راہ_ راست امام ی�  اگر ہ%

ات ہ" پVر اعی�راص� ی� ق� ت_ ف� ر صاحب کے "ولن� اق� ی�
جہ  ن�ی216اسی طرح صف� من�

%ے کہ امام ج� ا ہ رات کا کہی� %ے اور ان حص� د کی ہ ی� ق� ب� ت پ� �ے پVر شج� رن ظ� ہ کے ن� ی� ق� ت_ ف� ن�ی پVر اور ولن� من�
�ے امام ج� ر صاحب ن اق�   پVر ی�

ں۔ ی� لب�ے گھڑی ہ% ب�ے کے  ہ% ں ر دعات حکومت می� ھ ی� Vہ سب کچ �ے ی� ن

ں ٹ می� %ے اور اس کے علوہ مارکت� ود ہ ن" موج� اب "آن لب8 وع پVر کی� ن�ی کی اس موص� من�
ا ج� ے۔ آع� ں گ ی� ات8 ں ح� ہی� ں پ� ل می� صی� ق�

لہ کی ت� ی8 ہاں اس مس م پ�  ہ%
ہ کر زی� ج� ات کا ت� گب8ے اعی�راص� 8ے  ھان àگ پ�ردران کی طرف سے ات ں اور ملی� ھ سکی� لہ کو سمچ� %ے کہ لوگ اس مسی8 اب کاف�ی ہ ہ کی� %ے اور ی� اب ہ ی� ھی عام دشب�  ت�

ں۔ سکی�

ں: ی� �ے ہ% ی�م کرن جث کو ح� ل کر کے اس ت� ق� ث ت� ہ حدن� م صرف ی� ہ%

ث کو ماری احادن� و ہ% لش کرو کہ ج� ص کو ی� خ�
ت�سے ش2 ں سے ا ب�ے می� Vپ م ا ب�ے کہ ئ� ہ% ا Vں ح مہی� ا: "ب� واب دی� �ے ج�  امام )ع( ن

ں �زب� ی Vں اور کون سی چ ی� ں حلل ہ% �زب� ی Vا چ ں کی� مات می� علت� ماری ب� و کہ ہ% ا ہ% �ز کا مظالعہ کی� ی Vے اس چ� و اور ح�س ن ا ہ% ت کری�  روان�
ھب�ے ا Vوں کو ح و۔ ئ�و ان دوئ�وں گروہ% ا ہ% ھ( مظالعہ کی� ن کا )گہران8ی کے سات� ی� گب8ے ف�وات� �ے  مارے دن �ے ہ%  حرام، اور ح�س ن
ص خ�

ں اس ش2 کہ می� وی� ے، کب� ں گ ضلہ کو مان لی� ت� ص کے ف� خ�
ں وہ اس ش2 لہ می� ی8 ں کہ اس مس ی� ات8 و ح� ق ہ% ق� ات پVر مب�  کہ اس ی�

%ے، مگر اس کے ا ہ ای� ضلہ شی� ت� �ق ف� مارے احکامات کے مظائ ص ہ% خ�
ب وہ ش2 وں۔ اور ح� ا ہ% رر کری� ی مف� اض� م پVر حاکم/ف�  کو ئ�

مارا %ے۔ اور ہ% �ے کے پ�راپ�ر ہ کار کرن مارا اپ� %ے اور ہ% ا ہ داز کری� ر ای� ظ� ہ ال کے احکامات کو ن� ا، ئ�و ی� ای� ا ح� ں کی� ہی� ب�ول پ� ضلے کو ف� ت�  ف�
%ے۔ اہ ہ رک کے پ�راپ�ر کی سطح کا گی� ہ س2 %ے اور ی� ا ہ کار کری� ا ال کا اپ� کار کری� اپ�
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اب کی ر صاحب کی اس کی� اق� ھے۔ مگر ی� ت� �ے  ھی وہ ان کی عزت کرن ھر ت� Vھے، مگر ت ت� ات  لف� ی� د اخ� ی� Vں علماء سے خ ی می� ن کے ماض� ی� گ مومن� ی� مارے مل  ہ%
�ے۔ ں آن ہی� عض پ� �ے سے ب� ی�م کرن ھی سب و ش2 ی سے ت� ن� _ پ� ر ی� ع کرام پVر مت� ج� کھلے عام مرا ہ اب  %ے اور ی� لی آ گن8ی ہ دی� ی� ہت ن� ں پ� عد ان می� اعت کے ب� اس2

ں۔ ی� ع کرام ہ% ج� لکہ مرا ں، ی� ی� ں ہ% ہی� ی پ� اصن� ان�ی اور ی� من اب وہ) ڑے دس2 ت کے پ� ت� ل_ پ� ں اہ% ر می� ظ� وں کی ن� ق� گ طب� ان ملی�

%ے اور مجرم کے دوران اس رت ہ ف� لب�ے ت� ک دوسرے کے  لکہ ای� %ے۔ ی� ں ہ ہی� حاد پ� ں اب کون8ی ات� %ے اور ان می� ٹ گن8ی ہ ں ن� کروں می� àوم ی�عہ ف ی�  ش2
Vولی�س اعدہ طور پVر ئ اف� و ی� ں ئ� ڈ می� ی� گلب� ں۔ اپ� ی� ون�ی ہ% اں ہ% ی� اد پVر لڑان8 ی� ب� وں اس ت� ارگاہ% ھی امام ی� ں ت� �ورپ کے ممالک می� ب ئ %ے ح� ا ہ ر آی� ظ� ہار صاف ن� رت کا اظ� ف�  ت�

ڑی۔ Vا پ ی�م کرای� ہ لڑان8ی ح� لت کر کے ی� کو مداح�

ن۔ می� Øدا کرے۔ ا ی� Vحاد ن ں ات� عہ ف�وم می� ی� ھر سے ش2 Vکھے اور ت وظ ر ب�ے سے محق� ن�
ق� رت کے  ف� ں اس ت� می� ال ہ%

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  ھا؟7ی� ا ت� مس معاف کر دی�
عوں کو ج� ی� ی ش2 �ے سے ہ% ب�ے زمان Vپ �ے  ا ا مول )ع( ن  ۔کی�

ا۔ دوسری طرف اپ�ران اور عراق ں آی� ہی� ر پ� ظ� ک کون8ی واسظہ ن� مس سے دور دور ی�
رات کا ج� گ حص� صوصاK ملی� لب�ے۔ ح� کا ں پ� ہی� مس پ�

ں اکی2ر لوگ ج� ان می� اکسی� Vی 
ک لے لب ی� ق� ں ات� ں کہ اپ�ران می� ی� وط ہ% ن� م اور مض� ظ� ب�ے من� پ� اں کے علماء ا ہ سے وہ) ں اور اس وج� ی� �ے ہ% مس ادا کرن

اعدگی سے ج� اف� ر لوگ ی� ادہ پ� ں زی�  می�
%ے۔ ر آن�ی ہ ظ� حال ن� ن صورت� رب� دپ� می کی ی� ظ�

دن� ری اور ی� عوں کی ائ�ی� ی� ں ش2 ان می� اکسی� Vکہ ی ی� 8ے۔ خ� آن

گ حال ملی� ہ صورت� %ے۔ مگر ی� ا ہ و رہ) دا ہ% ی� Vعور ن ہ ش2 ں ی� ہ لوگوں می� سی� ہ آہ% سی� ں اور آہ% ی� ب�ے ہ% پ� ب د ت� رع� �ے کی پ� ھی لوگوں کو امام کا جق ادا کرن ں ت� ان می� اکسی� Vعلماء ی 
کی ہ لوگ "علی علی" کر کے مول علی )ع( اور ای� ں کہ ی� ی� �ے ہ% ھی کرن د ت� ی� ق� ب� رات پVر پ� گ حص� ں وہ ان ملی� ی� لب�ے ہ% کا مس پ�

و لوگ ج� کہ ج� وی� ں کب� ہی� ور پ� ط�  لوگوں کو من�
ں۔ ی� ب�ے ہ% ہ% �ے ر حملے کرن مس کے جوالے سے 

عمال کر کے ج� �ے اشی� ت حرن ب8ے ن� پ� ہ لوگ  لب�ے ی� ں۔ اس  ی� %ے ہ% آل کا جق کھا رہ

ہ دعوی %ے اور ی� ا ہ ر کی� ظ� ی8لے کی ن� مس کے مس
اب ج� ک ی� Vورا ای� �ے ئ ہوں ن ں۔اپ� ی� 8ے ہ% ون ت�ق�ے سے علماء کرام پVر حملہ آور ہ% ک اور طر ر صاحب ای� اق� ر کار ی�  آح�

عوں سے ی� کل ش2 عہ عالم  آح� ی� و ش2 ہ ج� ھا۔ اور ی� ا ت� لب�ے حلل کر دی� عوں کے  ی� ب�ے ش2 Vپ مس کا مال ا
ی ج� �ے سے ہ% ب�ے زمان Vپ �ے ا %ے کہ مول علی )ع( ن ا ہ  کی�

ں: ی� �ے ہ% ل کرن ق� ث ت� ہ حدن� ال کے طور پVر وہ امام علی سے ی� ں۔ می2 ام پVر لوٹ سکی� اکہ ان کو امام کے ی� ں ی� ی� ب�ے ہ% ہ% �ے ر لب�ے کرن ات اس  مس کی ی�
ج�

لب8ے( عوں کے  ی� عن�ی ش2 لب8ے )ب� �ے ان لوگوں کے  ن )ع( ن ی� ر المومن� ں کہ امی� ی� �ے ہ% رمان ر )ع( ق� اق�  "امام محمد ی�
جہ  ع صف� ب8 را %ے۔ )علل الس2 اک رہ Vا کہ ان کی ولدت ی %ے ی� ا ہ مس کو حلل کر دی�

(289ج�

%ے: ہ )ع( سے مروی ہ ث امام_ زمای� ک حدن� اور اسی طرح کی ای�

ھا، ا ت� ا گی� ں سوال کی� ارے می� مس کے ی�
ں ج� ں، ح�س می� واب می� گب8ے سوال کے ج� کب�ے  ت  اق� وب کے دری� عق� ن ب�  اشحق ب�

وں اور ا ہ% اح کری� لب�ے می� عوں کے  ی� ب�ے ش2 Vپ ں ا ہ می� مس ئ�و ی�
ں: "اور ج� ی� �ے ہ% رمان ں ق� ط( می� ع )خ� ت� ن�ی ئ�وف� Vامام )ع( اپ 

حارا لئ�وار، و )ت� ہ ہ% دی ی� %ے اور گی� زہ رہ اکی� Vاک و ی Vاکہ ان کی ولدت ی %ے ی� لب�ے حلل ہ ک ان کے  ہور_ امر ی� مارے ظ�  ہ%
لد   (778، ص 12ح�

ا ں لی� ہی� �سہ پ� ی Vک ت مس کا ای�
ھی ج� عوں سے کب� ی� �ے ش2 ت کسی امام ن ا مول علی )ع( سمت� کی�

ت ان� ہ ی2 %ے ح�س سے ی� ں ہ ہی� عہ پ� سا واف� ن )ع( کے دور کا کون8ی ات� %ے کہ معصومی� ن ہ ی� ف� ں ت� ہی� ں کہ اپ� ی� %ے ہ% ہ دعویØ کر رہ ر صاحب ی� اق� ں ی� اب می�  اسی ی�
ں: ی� �ے ہ% جرپ�ر کرن ر صاحب ت� اق� لK ی� و۔ می2 ا ہ% ھی لی� �سہ ت� ی Vک ت مس کا ای�

عوں سے ج� ی� ب�ے ش2 Vپ �ے ا ھی امام ن ک ت� و کہ کسی ای� ہ%
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ا1 ی� ں مل ہی� عہ پ� سا واف� ں کون8ی ات� ھا اور دور می� ا ت� مس معاف کر دی�
عوں کو ج� ی� ی ش2 �ے سے ہ% ب�ے زمان Vپ �ے ا  ( مول علی )ع( ن

جہ و۔ )صف� ا ہ% مس ل کر دی�
ن )ع( کو ج� ی� ر المومن� �ے امی� ں کسی ن (310ح�س می�

و2 ر ہ% ی� اچ� ں ی� �ے می� ہ آن ق� ب� ھی حکومن�ی وط� ک کہ اگر کب� ہاں ی� ا۔ پ� ں رہ) ہ می� ن کے زمای� ہی حال امام حسن، اور امام حسی�  ( پ�
ں ہ می� ن کے زمای� دب� ن العای� ھے۔ امام زب� ت� �ے  ان و ح� کار ہ% کلت کا س2 ی مش2 ت معاس2 ن )ع(  شج� ہ معصومی� ھی ئ�و ی� ان�ی ت�  ح�

ر عف� ھا۔ امام ج� ہ حال ت� ھی ی� ں ت� �ے می� ر )ع( کے زمان اق� ن�ی۔ امام محمد ی� ں دکھان8ی دپ� ہی� مس کی کون8ی گہما گہمی پ�
ھی ج�  ت�

کن 8ے، لی� اس مال لے کر آن Vں کہ لوگ امام )ع( کے ی ی� ات ملن�ی ہ% ھ روای� Vہ کچ ی� ں الی� �ے می�  صادق )ع( کے زمان
حق�ے ت� �ے اور  دن اس ہ% Vھی امام کے ی ھی کب� ہ لوگ کب� لب�ے کہ ی� ب�ے اس  ہ% ا Vون�ی ح دا ہ% ی� Vں ن ہی� ہمی پ�

لط ف� عات سے ع�  ان واف�
جہ  ں۔ )صف� ہی� ام پVر پ� مس کے ی�

کن ج� ھے، لی� ت� �ے  ا کرن ح� ھی�  (310ت�

ں(3 گران�ی می� ت کی کڑی ی� ہ لوگ حکام وق� ھا اور ی� ہ ت� ت زمای� ھی شج� و اور ت� ہ ئ� عد کا زمای� ر صادق )ع( کے ب� عف�  امام ج�
و کہ ازت دے دی ہ% عوں کو اح� ی� �ے ش2 ہوں ن ا کہ اپ� ی� ا سک ا ح� ں کی� ہی� ھی پ� صور ت� ہ پ� و ی� ں ئ� �ے می� ھے۔ اس زمان ت� ب�ے  ہ%  ر

جہ  ں۔ )صف� ی�ش کرب� Vمس ل کر ت
 (312وہ ج�

ون8ی(4 ں لگی ہ% لش می� ری امام )ع( کی ی� ی� ت� Vوری مس2 کہ ئ ی� ں خ� وب دور می� ں کہ اس پVر آس2 ی� سکب�ے ہ% صور کر  ود پ�   آپ ج�
مس کے

ں ج� ت�سے می� ھی ا %ے ت� ڑ رہ Vھاری پ ا ت� ای� Vح ان ت� ن�ی ح� Vعوں کو اپ ی� ھے، ش2 ت� %ے  ا رہ Vے مارے ح� ھان Vگہ چ گہ ح� ھی ح�  ت�
جہ  ھا۔ )صف� ا ت� ی� ں کون سوچ سک ارے می�  (۔311ی�

ں ی� گب8ے ہ% ا  Vھی Vر صاحب چ اق� و کہ ی� ث، ج� ں وہ احادن� ارے می� مس کے ی�
ج�

روع سے ان م س2 لب�ے ہ% ں اور ح�س کے  ی� گب8ے ہ% ڑ  Vں پ ر پVرشن�ی می� اہ% رات کی طرح ط� ان�ی حص� ھی وہ) ں ت� ملے می� مس کے معا
ہ کی طرح ج� س2 می� ن، ہ% ی�  محی�رم مومن�

ں ہی� ہ سے اپ� ح کی وج� ت� ر س2 لط ت� %ے اور اسی ع� ل کر رہ ق� ں ت� ہی� ں پ� �وں می� ح معب ث کو ان کے صخی� ہ احادن� ہ سے ی� ر پVرشن�ی کی وج� اہ% ں۔ اسی ط� ی� %ے ہ% د کر رہ ی� ق� ب�  پVر پ�
ں۔ ی� ی ہ% ا رہ% لف ح� الکل ح� ن( کے ی� ح )ظ� ت� ر س2 و ان کی ت� %ے ج� ا ہ ڑ رہ) Vا پ ای� Vھی Vث کو چ ہ احادن� حاش2 �ے ت� اور ن

ت حالت گذارے، اور ہت شج� �ے پ� مہ )ع( ن ا کہ مول علی )ع( اور دوسرے اب8 ی� ل دن� ی� ہ دل لب�ے ی� �ے کے  ت کرن ان� ہ ی2 ر صاحب کا ی� اق�  اسی طرح ی�
ات کو ہ اس ی� لکہ ی� ں۔ ی� ہی� ھ پ� Vاس کے کچ ی� ر صاحب کے ق� اق� 8ے ی� ہ سوان �ے۔۔۔۔ ی� ون ہ ہ% گدست ی� ی� ب�ے ن� پ� ھی ا ا ئ�و وہ کب� وی� مس کا مال ہ%

اس ج� Vاگر ان کے ی 
�ے رچ کرن ن پVر ح� اء و مساکی� ری� ات کے، ع� عی�س2

ن�ی ب� Vن�ی ذات اور اپ V8ے اپ ان ح� مہ )ع( ت� ھا، وہ اب8 ا ت� ام پVر آی� مس کے ی�
ھ مال اموال ج� Vو کچ %ے کہ ج� ا ہ ت کری� ان�  ی2
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ھے۔  ت�

ی ق�
اص حالت کے۔ امام محمد ت� د ح� ی� Vعات کے اور خ رادی واف� ف� د ات� ی� V8ے خ ا سوان ں کی� ہی� مس معاف پ�

اK ج� ق� عوں کو مظل ی� ھی ش2 ھی ت� �ے کب� ن )ع( ن  معصومی�
%ے: وا ہ ں ہ% اظ می� عوں پVر اس مالی ذمہ داری کا ذکر ان الق� ی� ں ش2 ط می� ک خ� )ع( کے ای�

ا وی� مس لگو ہ%
ن پVر ج� اء پVر ج� ی� مام اش2 8ے )ان ن� ان ا ح� مس ادا کی�

ر سال ج� %ے کہ ہ% ب ہ ہ واح� ع سے ی� ف� ا مت اور می� ی� ن�  "اور غ�
لب�ے ں ان کے  ی� ب�ے ہ% ہ% ہت دور دراز ر و کہ پ� 8ے، اور وہ لوگ ج� ان ا ح� اس لی� Vل کے ی رے وکی� مس می�

ہ ج� ھر ی� Vے(۔ ت%  ہ
ہ وں ی� ی کب� ت ہ% ادہ وق� ھ زی� Vں کچ ہی� ں اپ� ہ کہ اس می� Vں، اگرج ی� ات8 Vح ہی� Vک پ ل ی� مارے وکی� مس ہ%

ہ ج� %ے کہ وہ ی� ھی ہ  ت�
لگے۔۔۔"

ب8ے: کھن� ث دی� ل کی حدن� %ے، ذی� ا ہ ب رہ) ں واح� �ے می� ر زمان عوں پVر ہ% ی� مس ش2
لب�ے کہ ج� کھب�ے کے  ہ دی� لف، ی� ر صاحب کے دعوے کے پ�رح� اق� اور ی�

عہ، ج  ی� ل الس2  :375، ص  6وسای8

8ے۔ امام ان ھوٹ دے دی ح� Vمس سے چ
ط لکھا کہ اسے ج� ا )ع( کو خ� �ے اپ�ران سے امام علی رص� عہ ن ی� ک ش2  ای�

ں لکھا: واب می� ا اور ج� ں کی� ہی� ور پ� ط� �ے اس کو من� )ع( ن

ں( اور Vورا کرب� ات ئ روری� دان )کی ص� ای� ب�ے ح� Vپ ں، اور ا ی� لت8 ھی� Vن_ اسلم کو ت م دب� %ے کہ ہ% ماری مدد ہ مس ہ%
ہ ج�  "۔۔۔ اور ی�

مس( کا
کہ اس )ج� وی� ہ کرو کب� ماری دعاؤں سے مجروم ی� سکے ہ% و  ک ہ% ہاں ی� ب�ے آپ کو ج� Vپ عوں کی۔۔۔۔۔ ا ی� ب�ے ش2 Vپ  ا

%ے۔۔۔۔ والسلم" ی ہ وں کی ب کی کی�چ� اہ% مہارے گی� ا رزق اور ب� ادا کری�

�ے لکھا: ں معصوم )ع( ن واب می� ط لکھا۔ اس کے ج� ہ )ع( کو خ� �ے امام_ زمای� ر السدی ن عف� ن ج� محمد اب�

عہ، ج  ی� ل الس2  :377، ص 6وسای8

ازت ماری اح� ر ہ% ی� غ� ن ب� ماری زمی� و کہ ہ% %ے ج� ا حکم ہ ں کی� ارے می� ص کے ی� خ�
%ے کہ اس ش2 ھا ہ VوچV لہ ئ �ے مسی8 م ن و ئ�  "اور وہ ج�

م اس امت( ہ% ی� %ے اور )روز_ ق� %ے وہ ملعون ہ ا ہ سا کری� ھی ات� و کون8ی ت� ب8ے کہ ج� ن� ہ% ا Vا ح ی� ان� %ے، ئ�و اسے ح� ا ہ عمال کر رہ)  کے اشی�
ا ی� ب� ق� %ے اور ت� ا ہ اK آگ کھا رہ) ی� ق� ب� %ے، وہ حف� ا ہ ز کھا رہ) اپ8 اح� ن ی� ماری زمی� و کون8ی ہ% وں گے۔۔۔ اور ج� ں سے ہ% ن می� ی� الف�  کے مح�

8ے گا۔" ان ں ڈال ح� ہی�م می� وہ ج�
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ھے۔ ت� �ے  مس وصول کرن
ھی ج� ں ت� ہ کی حالت می� ی� ق� مہ )ع( ت� %ے کہ اب8 ی ہ ت کر رہ% ان� ہ ی2 %ے، ی� م سے مروی ہ ی� ن اپ�راہ% و محمد اب� ث ج� ک اور حدن� ای�

ا ان وا )کہ آی� ہ ہ% ی� ھے ش2 مچ� ات پVر  ن علی )العسکری ع( کی وف� و محمد الخسن ب� %ے کہ امام ائ� ا ہ م( کہی� ی� ن اپ�راہ%  راوی )محمد ب�
مع اس ج� Vاپ کے ی رے ی� ہت سا مال می� مس کا پ�

لب�ے لوگوں کا ج� ں(۔ امام )ع( کے  ہی� و گا کہ پ�  کا کون8ی وارث ہ%
ھا کہ اسے الوداع کر ھ ت� ھی اس کے سات� ں ت� �ے لگا۔ می� ون ہ ہ% ب�عے  روای� ن�ی کے ذر ا اور کش2 �سہ لی� ی Vہ ت �ے ی� ھا۔ اس ن  ت�

ھے واتVس لے مچ� رے تVسر،  ھ سے کہا: "اے می� �ے مچ� ھا۔ اس ن ا ت� پ رہ) ں ن� ار می� ح� ھا اور ت� مار ت� ت�  سکوں، مگر وہ پ�ری طرح پ�
%ے۔" ب ہ رن� ت ق� ری موت کا وق� ل کہ می� Vح

ں ا کہ می� رے جوالے کر دی� ہ مال می� �ے ی� ہ کہہ کر اس ن ا اور ی� دا سے ڈری� ت ح� سن�
%ے: "اس مال کی ت� ا ہ ھے کہی� مچ� ھر وہ  Vت 

ت کروں۔ اظ� اسکی حق�

%ے کہ وہ ات�سا مال ں ہ ہی� لب�ے ممکن پ� اپ کے  رے ی� ہ می� ا: "ی� Vے سوح� ں ن ا۔ می� و گی� ال ہ% ق� ب� عد اس کا اپ� ن دن کے ب� ی�  ت�
ا کے ک گھر دری� ھے ای� مچ� ہاں  اؤں گا، ج� ح� ں اس مال کو عراق لی� و۔ می� ت کرن�ی ہ% اظ� ھے حق� مچ� رے جوالے کرے ح�سکی   می�

ھ پVر ات مچ� ں کون8ی ی� عد می� اؤں گا۔ اگر ب� ی� ں ن� ہی� علق پ� ں کسی کو اس مال کے مت� ب8ے اور می� ن� ہ% ا Vا ح ی� 8ے پVر لب� ارے کران  کی�
ہ مال ان کے جوالے کر دوں گا۔ اگر ں ی� و می� ھی ئ� ح ت� ں واص� ہ می� ی�سا کہ امام العسکری )ع( کے زمای� و گن8ی ج� ح ہ%  واص�

رچ کروں گا۔ لب�ے ح� ح کے  ت� ر ف� ن�ی ت� Vہ مال اپ ں ی� و می� ں، ئ� ہی� پ�

ک دن ھر ای� Vا۔ ت ہرا رہ) àاں پ ک وہ) ا اور کن8ی دن ی� 8ے پVر لے لی� ک گھر کران ارے ای� ا کے کی� اں دری� ا، اور وہ) ں عراق گی�  می�
ود ت کی موج� ں امان� �زب� ی Vاس وہ اور وہ چ Vمہارے ی محمد، ب� K :)ھا کہ ں لکھا ت� ا )ح�س می� Vح ہی� Vکر پ ط لی� ک خ� اصد ای� ک ف� ک ای� ای� Vاح 
ں۔ حن�یØ کہ اس ھی� ود ت� اس موج� Vرے ی و کہ می� ھی ج� ود ت� ل موج� صی� ق�

�زوں کی ت� ی Vمام چ ں ان ن� ط می� ں۔۔۔۔۔۔ اور اس خ� ی�  ہ%
اصد کے جوالے کر مام مال اس ف� �ے وہ ن� ں ن ھا۔ می� ہ ت� ھی ی� ھے علم ت� مچ� ن کا  ں ج� ھی� ون8ی ت� ھی لکھی ہ% ں ت� �زب� ی Vں وہ چ  می�

ک عد ای� سکے ب� ھا۔ ا ا ت� د کری� ی� ل ں ی� ہی� ا سر پ� ی� Vھا کہ ان سردہ ت� ا اق� ی� ں ان� ا اور می� ام کی� ی� د دن ق� د مزی� ی� Vاں خ �ے وہ) ں ن ھر می� Vا۔ ت  دی�
م ہ ئ� Vج ات� ی� Vا۔ خ ز کی� اپ8 صب پVر ف� اپ کے مت� مہارے ی� ں ب� مہی� �ے ب� م ن ھا: " ہ% ں لکھا ت� ا ح�س می� اس آی� Vرے ی ام می� ع� ت� Vدوسرا پ 

ا لؤ"۔ ح� ال کی حمد ت�
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راء ام کا اح� ظ� ب سے وکالت کے ن� ان� ر صادق )ع( کی ح� عف� امام ج�
عوں ی� سے کو ش2 ی� Vت مس کے 

ھا کہ ج� ھی ت� ہ ت� �زوں کے علوہ ی� ی Vں دوسری چ ض می� راپ8 ا ح�س کے ق� راء کی� ھی اح� ام کا ت� ظ� �ے وکالت کا ن� ر صادق )ع( ن عف�  امام ج�
ہ وکالت کا 8ے۔ ی� ان ا ح� رچ کی� سے کو ح� ی� Vت مس کے 

�ق اس ج� ات کے مظائ دای� ھر امام )ع( کے حکم اور ہ% Vا ت 8ے ی� ان ا ح� اس لی� Vمع کر کے امام کے ی  سے ج�
لعے سے صاف خ کے مظا ت� ار اس کے پ�رعکس، ی� ی� ر صاحب کے ق� اق� ا۔ ی� اری رہ) ھی ح� ں ت� مہ کے دور می� اف�ی اب8 عد ی� ر صادق )ع( کے ب� عف� ام امام ج� ظ�  ن�

ا۔ مس کا مال وصول کی�
اK ج� ی� ب� ق� �ے ت� مہ )ع( ن ھا، اور  اب8 ود ت� ام موج� ظ� ع ن� ک وشی� اس وکالت کا ای� Vمہ )ع( کے ی %ے کہ اب8 ا ہ ی� ل Vا ح ی� Vن

%ے۔  ود ہ رف�وں کا وج� عہ ق� ی� وت دوسرے ش2 ب� ڑا پ2 ات کا سب سے پ� ہ" اس ی� ی� ق� م )ع( کی"واف� ھا کہ امام موسیØ کاط� ھا ح�س کا دعویØ ت� ہ ت� رف� عہ ق� ی� ک ش2  ای�
ا اور امام کا �ے امام موسیØ )ع( کو دھوکہ دی� د وکلء ن ی� Vھا کہ امام )ع( کے خ ہ ت� وا ی� ں ہ% %ے۔ مگر اصل می� و گن8ی ہ ی�م ہ% ی امامت ح� ھ ہ% ہادت کے سات�  ش2

ہ ا اور ی� کار کر دی� ی اپ� ا )ع( کی امامت کا ہ% �ے امام الرص� ہوں ن لب�ے اپ� ھے۔ اس  ت� ب�ے  ہ% ا Vا ح ں کری� ہی� ا )ع(  کے جوالے پ� ں وہ امام الرص� ی� ن�  مال اور امان�
ہت عات پ� چ�ی واف� ارت� مام ی� ہ ن� ں۔ ی� ما سکی� ہ ح� ص� ت� ا کہ وہ اس مال  پVر ف� %ے، ی� و گن8ی ہ ی�م ہ% ی امامت ح� ھ ہ% م )ع( کے سات� ا کہ امام موسیØ کاط� روع کر دی� ا س2  کہی�

ہ %ے۔) ی� ا ہ ڈی� ی� Vکلون ت� ساپ8 ک ات� ا ای� ال پVر لکھا گی� ث کے رح� ون8ی )ر( کا حدن� و کہ امام ج� ث" ج� ال الحادن� م الرح� لK "معج� ں می2 ی� سکب�ے ہ% ا  8ے ح� ان Vں ی  سی کت�ب می�
ھی۔ رمان8ی ت� ت ق� �ے لعت� ا )ع( ن ھا اور ح�س پVر امام الرص� ا ت� از کی� �ے کا آع� رق ہ ق� ی� اف� �ے وف� ں گی، ح�س ن ں ملی� ل می� ن ان�ی جمزہ کے ذی� ث آپ کو علی اب�  احادن�

ھے۔ ت� ں  ل می� ی� م )ع( خ� ب سے امام موسیØ کاط� ھے ح� ت� ں  کر می� Vے کے ح� مس کا مال کھان
ت سے ج� ہ لوگ اس وق� ی�

ر صاحب اق� ا(  ی� ں کی� ہی� مس کا وصول پ�
ھی ج� �سہ ت� ی Vک ت �ے ای� ک امام ن ھی )کہ کسی ای� عد ت� اسات کے ب� ی� ب�ے سارے ق� پ� ب�ے ا Vپ %ے کہ ا ات ہ رت کی ی�  چی�

ں: ی� %ے ہ% ں کر رہ اظ می� �ے کا ذکر ان الق� رق ہ ق� ی� ق� ود اس واف� ج�

م )ع( کے %ے۔۔۔۔ امام موسیØ کاط� ا ہ وی� روع ہ% �ے سے س2 ی )ع( کے زمان ق�
ور امام علی ت� ہ زور و س2 مس کا ی�

 "ج�
وا ں ہ% ہی� ال پ� ق� ب� ھا کہ امام )ع( کا اپ� ا ت� ھا، ح�س کا کہی� کا ت� Vں آ ح ود می� ام سے وج� ہ" کے ی� ی� ق� ہ  "واف� رف� ل ق� ق� ک مسب� عد ای�  ب�
عض وکلء آپ )ع( کا لب8ے آپ کے ب� ے۔ اس  وں گ ر ہ% اہ% ھر ط� Vں اور ت ی� گب8ے ہ% حVلے  ں  ت می� ت� ن� لکہ وہ پVردہ غ�  ی�

ہوں ھے اور اپ� ت� ھب�ے  ع سمچ� ج� ی مر ود کو ہ% ں وہ ج� ت_ امام )ع( می� ت� ن� کہ غ� وی� گب8ے کب� بàھ  ن� ڑپ کر کے ت� ں ہ% ی� ن� مام مال اور امان�  ن�
ت �ے ان پVر لعت� ھا اور امام )ع( ن ا ت� کار کر دی� �ے سے اپ� رد کرن Vا )ع( کے سی ں امام رص� ی� ن� ہ مال اور امان� �ے ی�  ن

مس کا
ں اکھنàی کی گن8ی ج� ت می� ت� ن� ہ غ� ب�ے زمای� Vپ ں اور ا ی� رمات8 ہور ق� وں کہ اگر آج امام )ع( ظ� ا ہ% ھی� VوچV ں ئ ھی۔ می� رمان8ی ت�  ق�

کی Vا ح م کی ح� ض� ی ہ% پVہلے ہ% ہ  کہ ی� ی� %ے خ� ا سکن�ی ہ ان8ی ح� àکر لوی وی� م کب� ہ رق� سکے؟ ی� ا  àم لوی ہ رق� و ی� %ے ج� و کون8ی ہ ں ئ� ہ کرب�  مظالی�
جہ  %ے؟" )صف�  (312ہ
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ر صاحب کے اق� و ی� ہ ئ� ں؟ اور ی� صرہ کرب� ت� د کون8ی پ� م اس پVر مزی� ں کہ ہ% ی� �ے ہ% ں کون8ی وزن مخشوس کرن ل می� ر صاحب کے دلی8 اق� ا آپ ی� ن، کی� ی�   محی�رم مومن�
ہ" ی� ق� ود "واف� ا، اور دوسری طرف ج� ں کی� ہی� ا پ� àمس کا اکھی

ھی ج� �سہ ت� ی Vک ت �ے ای� ں کہ کسی امام ن ہ دعویØ کرب� ک طرف ی� %ے کہ ای� اد ہ ض� ں صاف پ�  دعوؤں می�
عد مال اور م )ع( کے ب� �ے موسیØ کاط� ہوں ن ں کہ اپ� رار کرب� علق اق� �ے کے مت� رق ب�وںق� ھا۔ اماپ� ا ت� کار کر دی� �ے سے اپ� رد کرن Vا )ع( کے سی  کو امام رص�

%ے۔ ود ہ ھی موج� ن ت� و کہ آن لب8 ں ج� ی� سکب�ے ہ% ڑھ  Vھی پ ں ت� ث" می� واعد الحدن� اب "الق� د آپ کی� علق مزی� ام کے مت� ظ�  وکالت کے اس ن�
http://www.al-shia.com/html/ara/books/qawaed_hadis/a31.html

�ے ھی کسی ن ھی ت� ب کب� %ے۔ ح� ں ہ ہی� کار ممکن پ� %ے اور اس کا اپ� ا ہ ای� ا ح� ای� ھی طرح ح� Vں اچ خ می� ت� ار ھا، ی� ا ت� ای� ا ح� ا کی� àمس اکھی
ام، ح�س سے ج� ظ� ہ ن�  وکالت کی ی�

ا ں کری� ہی� گلے امام کو ادا پ� مس کا مال ا
ہادت پVر لوگ ج� ک امام کی ش2 ھی کہ ای� ہ ت� ہ ی� ہ اس کی وج� ں ی� عات می� مام واف� ت�سے ن� اK ا ی� رن� ف� ا، ت� کار کی�  کسی امام کا اپ�

ھے۔ ت� ب�ے  ہ% ا Vح

وں؟ ی ہ% ا رہ% لف ح� ک دوسرے کے ح� ں ای� ر می� اہ% و کہ ط� 8ے، ج� ان ا ح� ی� ذ ک ہ اح� ج� ی�
�
ن سے ت� کی� ث سے  ات�سی احادن�

ں کہ اگر ی� سکب�ے ہ% عمال کر  ں اشی� مس کا مال اس صورت می�
%ے کہ وہ ج� ہ جق ہ اس ی� Vعہ عوام کے ی ی� ں کہ ش2 ی� ی ہ% ہ کہہ رہ% و ی� ں ج� ی� ث ہ% ھ احادن� Vاس کچ Vمارے ی  ہ%

ل صراK وسای8 ں(۔ مخ�ت� ی� سکب�ے ہ% رچ کر  لب�ے ح� ب�ے  Vپ لکہ وہ اسے ا ں، ی� ہی� رورت پ� �ے کی ص� مس ادا کرن
ں ج� ہی� ھر اپ� Vعن�ی ت و )ب� رورت ہ% د ص� دی�  ان کو اس کی س2

%ے )ج  ود ہ اب موج� ک ی� ں ای� ں اس سلسلے می� عہ می� ی� اب 9الس2 %ے:4، ی� �وان ہ  (، ح�س کا عب

ہ لب�ے ی� ب ان کے  ں ح� ی� سکب�ے ہ% عمال کر  ک حصہ اشی� مس کا ای�
%ے کہ وہ امام کی مال_ ج� ازت ہ ات کی اح� عوں کو اس ی� ی� %ے کہ ش2 ا ہ ا رہ) ی� ہ ن� و ی� اب ج�  "وہ ی�

ازت کہ وہ ات کی اح� عوں کو اس ی� ی� وں، اور ش2 ہ ہ% ں ی� رورت می� مس کے مال کی ص�
ب سادات اس ج� ں، اور ح� ا سکی� Vح ہی� Vک پ مس ان ی�

و کہ وہ ج� ہ ہ%  ممکن ی�
ک ہ امام ی� لب�ے ی� وں اور ان کے  ں ہ% رورت می� ں اگر وہ ان کی ص� ی� سکب�ے ہ% عمال کر  ھ حصہ اشی� Vں سے کچ ں، ان می� ی� مہ )ع( کا جق ہ% و کہ اب8 رہ، ج� ی� ال وع� ق�  ات�

و۔"  ہ ہ% ا ممکن ی� ای� Vح ہی� Vپ

ں: ی� کھب�ے ہ% ث دی� د احادن� ی� Vں سے خ اب می� ب�ے اب اس ی� پ8 آ

ں سے1 مس می�
ھے ج� مچ� ھا: " ا ت� ت کی� اق� ہ دری� �ے ی� ا، ح�س ن واب دی� ں ج� ط می� ص کو خ� خ�

ک ش2 �ے ای� ر )ع( ن اق�  ( امام ی�
ں مارے جق می� ھی ہ% و کون8ی ت� �ے لکھا: "ج� ں امام ن واب می� ب�ے۔" اس کے ج� پ8 رما ب�ے کا جق عظا ق� ن� Vت �ے اور  رے کھان  می�

%ے۔" ا ہ ا گی� %ے، ئ�و وہ اس پVر حلل کر دی� د ہ می� رورب� �ز کا ص� ی Vسے کسی چ
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�ے2 �ے والے ن ت کرن اق� ں؟" دری� ی� �ے ہ% وں کرن ا کب� %ے کہ لوگ زی� ا ہ ی� Vں ن مہی� ا ب� ا: " کی� رمای� �ے ق� ر )ع( ن اق�  ( امام ی�
م ہ کہ لوگ اس رق� ہ سے )مظلب ی� مس کی وج�

مارے ج� �ے کہا: "ہ% ا۔ اس پVر امام )ع( ن ی� ان� ں ح� ہی� ا کہ وہ پ� واب دی�  ج�
8ے ں(۔ سوان ی� اطل ہ% اں ی� ادی� لب�ے ان کے س2 ا، اس  وی� ا ہ% ا گی� ں کی� ہی� مس ادا پ�

ں ح�س سے ج� ی� �ے ہ% ان Vادی رح  سے س2
ح اں صخی� ادی� کی س2 %ے )مظلب ای� ں جق حاصل ہ �ز می� ی Vکی آل کو اس چ ں اور ای� ہی� کہ اپ� وی� عوں کے، کب� ی� ھے ش2 Vچ مارے ا  ہ%

وں۔( ں ہ% ہ کر لی� وں ی� ی کب� سے سے ہ% ی� Vت مس کے 
ہ ج� جت ی� رورت کے ت� �ے ص� ہوں ن ہ کہ اپ� Vں اگرج ی� ہ%

ب�ے3 Vپ �ے ا م ن %ے، ئ�و وہ ہ% مس کا معاملہ ہ
ک ج� ہاں ی� ں: "ج� ی� �ے ہ% رمان ں ق� ع می� ت� ک ئ�وف� ن�ی ای� Vہ )ع( اپ  ( امام_ زمای�

ا کہ ان کی 8ے ی� ان و ح� ہ ہ% ہور_ امر ی� ک کہ ظ� ی� ب� %ے ج� ا ہ اح کر دی� ہ می� %ے اور ان پVر ی� ازت دے دی ہ عوں کو اس کی اح� ی�  ش2
8ے۔ ان و ح� ہ ہ% دی ی� سکے اور گی� زہ رہ  اکی� Vاک و ی Vسلوں کی ولدت ی ت�

ہ ں اگر ی� ہی� رورت پ� �ے کی ص� مس ادا کرن
%ے کہ ان کو ج� ہ ہ ں" اس کا مظلب ی� ی� اک رہ% Vں ی سلی� اکہ ان کی آن�ی والی ت� ہ ف�ول کہ: "۔۔۔ی�  معصوم )ع( کا ی�

م کی عہ اس رق� ی� ں کہ اگر کون8ی ش2 ی� ی ہ% ارہ کر رہ% ات کی طرف اس2 ث اس ی� مام احادن� ہ ن� ں۔ ی� رچ کرب� ادی پVر ح� ن�ی س2 Vمس کا حصہ اپ
ں کہ  ج� ی� د ہ% رورت می�  ص�

ں۔ ہی� رورت پ� �ے کی ص� �سہ ادا کرن ی Vمس کا ت
و اسے ج� %ے ئ� ں ہ رورت می� ص�

: Kل ں۔ می2 ی� الکل "عام" ہ% و کہ ی� ں ج� ی� ث ہ% اس احادن� Vمارے ی دوسری طرف ہ%

%ے۔"1 ا ہ مس حلل کر دی�
لب�ے ج� عوں کے  ی� ب�ے ش2 Vپ �ے ا م ن ک ہ% ی�س2 ر: " ت� اق� ( امام الی�

م2 ن پVر ہ% عوں کے کہ ج� ی� مارے ش2 8ے ہ% ں، سوان ی� %ے ہ% و رہ ا کر مالدار ہ% مارے مال کو دی� مام لوگ ہ%  ( امام الضادق: "ن�
%ے۔" ا ہ مس( حلل کر دی�

ہ )ج� �ے ی� ن

%ے۔ ب ہ ں واح� ر صورت می� ا ہ% عوں کو ادا کری� ی� مس ش2
%ے کہ ج� ا ہ و کہ کہہ رہ) ں، ج� ی� حVکے ہ% ی�ش کر  Vر تVم اوپ و ہ% %ے ج� ی�سرا گروپ وہ ہ ث کا ت� اور احادن�

ا مس حلل کی�
لب�ے ج� عوں کے  ی� د" ش2 می� رورب� %ے کہ "صرف ص� ا ہ ہل گروپ کہہ رہ) Vث کا پ %ے۔ احادن� اد ہ ض� ری پ� اہ% ں ط� ث می� اس احادن� Vمارے ی ہاں پVر ہ%  اب پ�

ہ دوسرا %ے۔ ی� ا ہ ا گی� رط کے حلل کر دی� ر کسی س2 ی� غ� مس ب�
عوں پVر ج� ی� %ےکہ ش2 ا ہ %ے۔ دوسرا گروپ کہہ رہ) رورت ہ عی ص� م کی واف� ں اس رق� ہی� %ے اگر اپ� ا ہ  گی�

ں حکم می� �ے ہ% مہ )ع( ن و گا ح�س کا اب8 ا ہ% ں وہ کری� می� ں ہ% %ے۔ اس صورت می� ا ہ ای� د کہا ح� ی� پVہلے گروپ کو مق� ث کے  کہ احادن� ی� %ے خ� ا ہ  گروپ "مظلق" کہلی�
%ے۔ ا سکن�ی ہ ح کی ح� ت� ر س2 ول ت� ب� ل_ ف� ای� ک دوسرے کے لحاظ سے کون8ی ف� ھر ان کی ای� Vا ت ں ی� ی� د ہ% ک دوسرے کی مکمل ص� ث ای� عی احادن� ا واف� %ے کہ آی� ا ہ دی�
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د ی� ہل گروپ مق� Vکہ پ ی� %ے خ� ث کا ہ ں۔ دوسرا گروپ مظلق احادن� ی� ں ہ% ہی� د پ� ک دوسرے کی ص� ث مکمل طور پVر ای� ہ احادن� %ے کہ ی� ہ ہ  اب سلسلہ ی�
ران ال کے طور پVر ال ق� ں۔ می2 ی� دی کرن�ی ہ% ی� ں اور ان کی حد ن� ی� ن�ی ڈالن�ی ہ% ث پVر گہران8ی سے روش2 ث "عام" اور "مظلق" احادن� ہ احادن� %ے اور ی� ث کا ہ  احادن�

ں ہی� ان سود حرام پ� بàے کے درمی� ن� ت� اپ اور  %ے: "ی� ث ہ اس امام الضادق )ع( کی حدن� Vمارے ی ھی ہ% ھر ت� Vے۔ مگر ت% %ے کہ "سود" حرام ہ ا ہ ں کہی�  می�
%ے ت دے رہ ں رعان� ملے می� اص معا ک ح� ں معصوم )ع( ای� ث می� بàے سے سود وصول کرے۔ اس حدن� ن� ت� %ے کہ وہ  ازت ہ اپ کو اح� عن�ی ی� %ے۔" ب�  ہ

ا ور ی� Vے:" مرد ج% ا ہ ران کہی� ب ق� %ے ح� ہ ہ ں ی� ران می� ال ق� ک اور می2 ں۔ ای� ی� %ے ہ% ں محدود کر رہ ملے می� اص معا ک ح� ت کے عام مظلب کو ای� ں اور آن� ی�  ہ%
ک  ا ای� ں" مگر کی� ی� ات8 �ے ح� ھ کاٹ دن ات� ور کے ہ) Vکہ5عورت ج وی� ں کب� ہی� اK پ� ی� ب� ق� ں۔ ت� ی� ات8 �ے ح� ھی کاٹ دن ھ ت� ات� ا اس کے ہ) و کی� وری کرے ئ� Vہ ج Vج لغ ت� ا ای�   سال کا ی�

%ے، ت مظلق ہ ہ آن� ہ کہ ی� Vں۔ اگرج ی� ون�ی ہ% ں ہ% ہی� ذ پ� اف� ں ی� ی� لغ پVر اسلمی سزات8 ا ای� %ے کہ کسی ی� ا ہ ای� ی� ھی ن� ہ ت� ں ی� می� �ے ہ% مہ )ع( ن  رسول ال )ص( اور اب8
ہ %ے کہ ی� ں ہ ہی� ہ پ� کن اس کا مظلب ی� %ے۔ لی� ی ہ د کر رہ% ی� ں مق� %ے اور اس کو اس کی حدود می� ی ہ صرہ کر رہ% ت� ں پ� د گہران8ی می� ث اس پVر مزی� ہ حدن� کہ ی� ی�  خ�

%ے۔ د ہ ت کی ص� س آن� ث ا_ حدن�

ہ ان و، ی� ں ہ% رورت می� سان اسکی ص� ب ات� %ے ح� ازت ہ �ے کی اح� عمال کرن مس اشی�
ں ج� ں کہ صرف اس صورت می� ی� ی ہ% ہ کہہ رہ% و ی� ث ج�  اسی طرح، وہ احادن�

ث کو ک عام مظلق حدن� م صرف ای� %ے۔ ہ% ہ حلل ہ ں کہ ی� ی� و کہن�ی ہ% %ے ج� ا ہ ی� ک محدود کر دن� ملے ی� اص معا ک ح� �وں کو ای� ث کے معب  عام اور مظلق احادن�
ملے اص معا ا اس ح� ں کہ آی� ی� سکب�ے ہ% ر کر  ی� غ� �ے ب� ان ہ ح� ملے پVر ی� ر معا ت کا اطلق ہ% ی اس عام آن� ہ ہ% سکب�ے۔ اور ی� ں کر  ہی� داز پ� ر ای� ظ� ث کو ن� مام احادن� اف�ی ن� کر ی�  لی�

ں۔ ہی� %ے کہ پ� ی ہ ن�یØ کر رہ% 2
ن ی� ت کے اطلق سے مس2 س عام آن� و کہ اس کو ا� ں ج� ہی� %ے کہ پ� ود ہ ث موج� د" حدن� ی� ا "مق� اص" ی� ں کون8ی "ح� ارے می� کے ی�

ا ی� Vن )ع( کا ان %ے کہ معصومی� ر ہ الپ� ک سے ی� ہ س2 %ے کہ ی� ود ہ رہ موج� ی� ا ذچ� ی� ات کا ان� ث و روای� اس احادن� Vمارے ی %ے کہ ہ% ا ہ ان کی� ی� �ے اوپVر ن� م ن ی�سا کہ ہ%  اور ج�
مہ )ع( �ے اب8 �ہوں ن ت ھا۔ اور وہ وکلء کہ ح� ا ت� ا کری� ی�ش کر دی� Vں ت دمت می� ا کر کے امام کی ح� àمس اکھی

عوں سے ج� ی� و کہ عام ش2 ھا ج� ام ت� ظ� ع ن� ک وشی�  وکلء کا ای�
ا۔ ی�ش آی� Vھ ت ر امام کے سات� �ے والے ہ% ں آن عد می� اK ب� ی� رن� ف� عہ ت� ہ واف� کب�ے اور ی� دا  ی� Vب�ے ن ن�

ق� ہت  �ے  امامت کے جوالے سے پ� ہوں ن �ے، اپ� کو دھوکہ دن

ی ا رہ% ی� ب ن� مس کو واح�
و کہ ج� ب�ے ج� ہ% ا Vا ح ای� کھا ح� ں دی� ن�ی می� ث کی روش2 %ے ان کو ان احادن� لب�ے حلل ہ عوں کے  ی� مس ش2

ں کہ ج� ی� ی ہ% ہ کہہ رہ% و ی� ث ج�  اور وہ احادن�
کہ وہ امام کا ی� ب� %ے ج� ک حرام ہ ت ی� �ز اس وق� ی Vر چ عوں کا مال اور کمان8ی اور ہ% ی� ر ش2 ی� %ے کہ ع� ہ ہ ہ ی� ج� ی�

ن� مس کے جوالے سے(۔ اور ت�
ت_ ج� صوصاK آن� ں )اور ح� ی�  ہ%

ں کہ ح�س سے ی� سکب�ے ہ% عمال کر  حصے کو اشی� ب�ے  پ� ں سے ا مس کے مال  می�
ں وہ اس ج� ی� د ہ% می� رورب� و کہ ص� لب�ے ج� عوں کے  ی� ں۔ مگر ان ش2 ہ کر دب� مس ادا ی�

 مال_ ج�
8ے۔  ان و ح� Vوری ہ% رورت ئ کی ص� ای�

و گا۔ ا ہ% ای� Vح ہی� Vک پ کو امام ی� و وہ ای� 8ے ئ� ان چ ح� د ت� �سہ مزی� ی Vو ت رورت کے علوہ ج� مگر اس ص�
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ں عموماK جق مہر ادا ادی می� ں کہ س2 ی� ی ہ% ارہ کر رہ% ہ اس طرف اس2 %ے۔۔" ی� اک رہ Vوں کی ولدت ی Vح ا کہ ان کے ت� ں: "۔۔۔۔ ی� ی� ی ہ% و کہہ رہ% ث ج�  اور وہ احادن�
س کے ف�

سکب�ے اور ت� ں کر  ہی� ادی پ� و آپ س2 %ے ئ� ں ادا کر دی ہ مس می�
�ے ج� م آپ ن ل رق� اص� مام ف� کہ ن� وی� سکب�ے کب� ں ادا کر  ہی� ہ مہر پ� %ے۔ اگر آپ ی� ا ہ ڑی� Vا پ  کری�

ں مس اس حالت می�
لب�ے ج� مارے  ں کہ ہ% ی� %ے ہ% رما رہ مہ )ع( ق� لب�ے اب8 ں۔ اس  ی� سکب�ے ہ% ڑ  Vں پ اکاری می� ں اور زی� ی� سکب�ے ہ% و  اہ پVر آمادہ ہ% و کر گی� ب�ور ہ% ھوں مخ� ات�  ہ)

مس کو
ث ج� ہ احادن� ادی(۔ مگر ی� عن�ی کہ س2 %ے )ب� رورت ہ مس کے مال کی ص�

لب�ے اس ج� ملے کے  م معا ادہ اہ% ک زی� ں ای� می� کہ ہ% وی� %ے کب� ا ہ ا گی�  حلل کر دی�
ں۔ ی� ی ہ% ں کر رہ% ہی� اK حلل پ� ق� مظل

ا لف کری� ی� ں اخ� ملے می� مس کے معا
وں کا ان سے ج� ھ حامب� Vر صاحب کے کچ اق� ی�

ہ ں۔ ی� ی� 8ے ہ% ون ھ ہ% وں کے سات� ر صاحب کے حامب� اق� و کہ ی� ں ج� ذکرہ کرب� ک ان مکالمات کا ی� د ای� ی� Vم خ ملے ہ% مس کے معا
ں کہ ج� ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vم ح  اب ہ%

%ے د کر رہ ی� ق� ب� ت پ� ع کرام پVر شج� ج� ھے اور مرا ت� �ے  ر آن ظ� عل ن� ی� ہت مس2 ں پ� دا می� ی� 8ے اور ان� ون ھ حملہ آور ہ% 8ے مواد کے سات� ون �ے ہ% ر صاحب کے دن اق� رات ی�  حص�
مہ 8ے کہ اب8 ان ا ح� ت کی� ان� %ے کہ ی2 ہ ہ م اعی�راض ی� رات کا اصولی علماء پVر اہ% ں۔ ان حص� ی� %ے ہ% ام پVر لوٹ رہ مس کے ی�

ھے کہ وہ معصوم عوام کا مال ج�  ت�
8ے۔ ان ا ح� ای� Vح ہی� Vک پ ع ی� ج� مس مرا

ں ج� ت می� ت� ن� و کہ ان کی غ� ا ہ% �ے حکم دی� )ع( ن

ر صاحب ان اق� کو ی� ی� ں خ� ہ دکھا دب� ث ی� ن )ع( کی وہ دوسری احادن� �ے ان کو معصومی� م ن ک کہ ہ% ی� ب� وا ج� ں ہ% ہی� ک کم پ� ت ی� عال اس وق� ی� ہ اش2  ان کا ی�
ث کو ردی اف�ی احادن� م ان ی� ں کہ ہ% ی� ھب�ے ہ% ا Vہ ح وں ی� ا کہ وہ کب� �ے ان سے سوال کی� م ن عد ہ% �ے کے ب� ث دکھان ہ احادن� ھے۔ اور ی� ت� گب8ے  ا  Vھی Vسے صاف چ 

گب8ے۔ را  ں؟ اس پVر وہ لوگ گھی� �ے کو مان لی� رن ظ� ں اور ان کے ن� ر کر دب� ظ� �ے کی ن� کے ڈن

%ے اور ون8ی ہ لظی ہ% لہ پVر ع� ر صاحب کو اس مسی8 اق� %ے اور ی� �ے کا حکم ہ ہی حکم معلوم کرن ق� ود ف� ں ج� ن�ی می� ث کی روش2 ص کو احادن� خ�
ر ش2 ں ہ% ہی� ں پ� ہی� لگے کہ پ�  کہب�ے 

ع کے ج� مس کا مال مر
م ج� ں ہ% ت می� ت� ن� ں کہ امام )ع( کی غ� ی� ی ہ% ا رہ% ی� ں ن� ہی� ہ پ� ں ی� می� ھی ہ% ں ت� ث کہی� ہ احادن� کن ی� %ے۔ لی� وا ہ ں ہ% ہی� اK معاف پ� ق� مس مظل

 ج�
ود مشی�حق مس کا مال وہ ج�

ب8ے کہ ج� ن� ہ% ا Vلب�ے لوگوں کو ح ں۔ اس  %ے کہ لوگوں کا مال لوٹ سکی� ا ہ اری کی� لب�ے ح� �ے اس  ع ن ج� دعن�ی حکم مر ہ ی� ں۔ ی�  جوالے کرب�
ں۔ ٹ دب� ان� ں ی� لوگوں می�

�ق ئ�و کہ آپ کے دعویØ کے مظائ وی� ں کب� ی� سکب�ے ہ% لف کر  ی� ر صاحب سے اخ� اق� سے ی� کی� ا آپ لوگ  ہ عرض کی� �ے ی� م ن ں ہ% دمت می� و ان لوگوں کی ح�  ئ�
ں کہ ان می� وی� ں کب� ی� �ے ہ% �ے کا دعویØ کرن ون ی�ظان کی طرف سے ہ% اطل اور   ش2 لب�ے ی� �وؤں کو اس  ب ع کرام کے ف� ج� %ے۔ اور آپ مرا ک ہ عت ای� رب�  س2

�ے ود معلوم کرن ہی حکم ج� ق� ھوڑ کر ف� Vوؤں کو چ� ب ع کے ف� ج� ل لوگوں کو وہ مرا اہ% ن کم علم اور حن�یØ کہ ح� ں کہ ج� کھ لی� ہ دی� ھی ی� ر صاحب ت� اق� %ے۔ )ی� ود ہ لف موج� ی�  اخ�
ں(۔ ی� %ے ہ% لف کر رہ ی� ود ان سے اخ� ں، وہ ج� ی� %ے ہ% لب�ے اکسا رہ کے 
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ں معصوم )ع( %ے کہ ح�س می� ا ہ اد پVر دی� ی� ب� ث کی ت� ن )ع( کی اس حدن� �ویØ معصومی� ب ہ ف� �ے ئ�و ی� ع کرام ن ج� ں کہ مرا ی� �ے ہ% د عرض کرن م ان سے مزی� ھر ہ% Vت 
ث ہ حدن� م ی� %ے" )ہ% ا ہ کالی� ع( پ� ب� ر ف� ں )ت� ی� اخ� مہارا کام ان کی س2 %ے، اور ب� ا ہ اء کری� ن_ الہØی اور احکام کے اصول الق� ں دب� مہی� مارا کام ب� ھا کہ "ہ% ا ت� رمای� �ے ق�  ن

%ے کہ اسے ا ہ علق حکم دی� مس کے مت�
8ے ج� ون �ے ہ% عمال کرن ل" کا اشی� �ے "عق� ع کرام ن ج� ہ مرا Vج ات� ی� Vں(۔ خ ی� حVکے ہ% ل کر  ق� ل سے ت� صی� ق�

ں ت� واب می� چVھلے ائ� Vت 
ھا۔ ا ت� وی� ں ہ% وں می� دگب� مہ )ع( کی زی� ی�سا کہ اب8 8ے گا ج� ان ا ح� عمال کی� مع اور اشی� �ق ج� ہی "اصول" کے مظائ ں اپ� �ے می� ت_ امام )ع( کے زمان ت� ن� غ�

ں ( ی� 8ے ہ% لب لے آن ق� ں کہ ات� ی� م ہ% ظ� ب�ے من� پ� ں ا عہ علماء اپ�ران اور عراق می� ی� ام کی پ�رکت سے آج ش2 ظ� )اور اسی ن�

%ے۔ عمال حرام ہ ل" کا اشی� ں "عق� ن می� لگے کہ دب� کہب�ے  اس پVر وہ 

ل �ق عق� 8ے اصولوں کے مظائ ون �ے ہ% لکہ ان کے دن %ے۔ ی� ا ہ ں دی� ہی� رار پ� اK حرام ق� ق� عمال مظل ل کا اشی� �ے عق� مہ )ع( ن �ے عرض کی کہ اب8 م ن  ہ%
و ب�ے ئ� پ� ں ما ہی� عمال کو پ� ل کے اشی� ع کے اس عق� ج� ں مرا ملے می� مس کے معا

کن اگر آپ ج� ں۔ لی� ی� ا سکن�ی ہ% کالی ح� ں پ� ی� اخ� عمال کر کے احکام_ الہØی کی س2  اشی�
ن�ی Vود اپ 8ے ج� ان ح� ب�ے کی ت� خ� ھی� اس ت� Vع کے ی ج� ہ مرا ں ی� می� لگے کہ ہ% کہب�ے  ب8ے؟  ن� ہ% ا Vا ح ا کری� ھ کی� مس کے مال کے سات�

ں ج� ت_ امام می� ت� ن� ب�ے کہ غ� پ8 ا ی� ی ن� ود ہ%  آپ ج�
�ے کہا م ن و ہ% ں۔ ئ� ہی� لگے پ� کہب�ے  %ے؟  کال ہ ث سے پ� ہ حکم امام کی کسی حدن� ا آپ ی� ھا کہ آی� VوچV �ے ئ م ن ب�ے۔ اس پVر ہ% ہ% ا Vا ح ی� م کر دن� شی�

ف�
ں ت� د پVر لوگوں می� دی�  صوای�

ں۔  ی� %ے ہ% عمال کر رہ ل کا اشی� ں عق� ملے می� ود اس معا ھر ئ�و آپ ج� Vو ت کہ ئ�

ر اق� ہ اگل۔ ی� ں ی� ی� سکب�ے ہ% گل  ہ پ� ح�سے ی� %ے کہ  ا ہ ک گی� àن کر ای ڈی ب� ں ہ% گلے می� رات کے  گ حص� ہ سوال  ملی� مس کا ی�
ں ج� ت_ امام می� ت� ن� ن، غ� ی�  محی�رم مومن�

و، ئ�و وہ ان کا عمال ہ% سے اشی� کی� مس 
ں ج� ت_ امام  می� ت� ن� ھا کہ غ� àہ سوال ات ھا کہ اگر ی� ا ت� ی� Vں ن ہی� ں اور اپ� ی� ہ کار ہ% ری� ج� ادہ ت� گوں سے زی� اری ملی� ی�  صاحب ان عام اخ�

عمال ان کے ل کا اشی� ں عق� ل می� ب8ے مسای8 پ� ں اور  ہی� %ے پ� ث ہ ں معصوم )ع( کی کون8ی حدن� کہ اس سلسلے می� وی� ے )کب� ں گ ہ دے سکی� واب ی�  کون8ی ج�
ن ث_ معصومی� گر احادن� وں دی� ں دشن� ہی� لب�ے اپ� %ے اس کے  اہ Vں ح کار کر دب� اK اپ� ق� مس کا مظل

ا کہ وہ ج� و گی� لب�ے لزم ہ% لب�ے ان کے  %ے(۔ اس  اں حرام ہ  ہ)
ڑے۔ Vا پ ہ کری� وں ی� ی کب� کار ہ% رار دے کر ان کا اپ� وا( ق� وع )گھڑا ہ% )ع( کو موص�

ک حصہ ث کے ای� ن )ع( کی احادن� %ے کہ وہ معصومی� ہ جق ہ ا کسی کو ی� %ے کہ کی� ا ہ ضلہ کری� ت� ود ف� ں اور آپ کو ج� ی� مب�ے ہ% ق آپ کے سا ائ8 ن، حق� ی�  محی�رم مومن�
�ق ات کے مظائ س2 واہ% ن�ی ج� Vوڑ مروڑ کر وہ اپ�و، اور صرف وہ حصہ لے ح�س کو ئ ا ہ% ا رہ) لف ح� ات کے ح� س2 واہ% کہ وہ اس کی ج� وی� کار کر دے کب� ب�ے سے اپ� پ�  کو ما

سکے؟ ڈھال 

لف ی� مس پVر اخ�
ر صاحب سے ج� اق� رات کا ی� اری حص� ی� �ے والے اخ� د" کرن ی� ل ق� کٹ ت� ری� ی� مہ کی ڈائ8 "اب8

ں ہی� چ�ے پVر پ� ی�
�
ن ت� ک وہ اس  کر اب ی� ت سے لی� ھا۔ مگر اس وق� ا ت� د کی� ی� ل ں ی� ں صدی می� وب� رہ% عرہ سی� �ے کا ب� د کرن لی� ق� کٹ ت� ری� ی� مہ کی ڈائ8 �ے اب8 رات ن اری حص� ی�  اخ�
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ک مس کا ای�
ھی ج� �ے ت� مہ )ع( ن �ے والے اب8 عد آن ھا اور اس کے ب� ا ت� مس حلل کر دی�

عوں پVر ج� ی� ی ش2 ں ہ% �ے می� ب�ے زمان Vپ �ے ا ہی�چVے کہ مول علی )ع( ن Vپ 
ا۔ ں کی� ہی� ول پ� ب� ھی ف� م ت� درہ%

ں۔ ی� ل ہ% ای8 مس کے ف�
ں اور ج� ی� %ے ہ% لف کر رہ ی� ر صاحب سے مکمل اخ� اق� رات ی� اری حص� ی� ہ اخ� لکہ ی� ی�

ٹ  ب سان8 اری ون� ی� ب8ے اخ� کھن�  (www.akhbari.org/urdu_qibla.htm)دی�

ں: ی� �ے ہ% عر پVر کرن ر کے اس ش2 عف� ط_ ج� ی�سر شب� ام پVروق� ی� ب� اب کا اج� مس کے ی�
م اس ج� ں ہ% ر می� آح�

%ے رط ہ ک س2 ت کی ای� ا مخت� ی� مس دن�
ج�

اہ %ے گی� دک ہ ل_ ف� ھی می2 ا ت� ی� ہ دن� اور ی�

روض سے را )ع( کے مف� جق_ سادات و زہ%

سی آ گن8ی ی� و ہ% ا ئ� را شی� ی� ب ئ� ح�

اللھم صلی علی محمد و آل محمد۔ 
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اب  رق سوالت8ی� ف�  ۔ مب�

جث د ت� ات پVر مزی� ظای� ع کرام کے خ� ج� مرا
م: رج� صرہ از می� ت� ہپ� Vج ات� ی� Vں۔ خ ی� %ے ہ% و رہ ب پVر ہ% ظاب/لق� ت ال" کے خ� %ے وہ "آن� ا ہ و رہ) و ہ% ادہ اعی�راض ج� رات کی طرف سے سب سے زی� گ حص�   ان ملی�

8ے۔ ان جث کر لی ح� د ت� ھوڑی مزی� %ے کہ اس سلسلے پVر ت� ون�ی ہ رورت مخشوس ہ% ص�

ں۔ ی� �ے ہ% ھ درچ Vں "علم" کے کچ ھا کہ اصولی علماء می� ا ت� ا گی� ح کر دی� ہ واص� ں ی� اب می� چVھلے ی� Vت

ہ(1 ہل درج� Vت السلم )پ ( حج�

ہ(2 ت ال )دوسرا درج� �ہد/آن� ت ( مخ�

3Øمی ت ال العظ� ( اعØلم/ آن�
لب�ے  ا علم کی مدارج کے  ی� رن�ی دن� ی�سا کہ مع� ں ج� ی� ں ہ% ی� ت�سے ہ% ل ا àی ب� ات8 àہ علم کے ی لBechelor, Master and Doctrateی� àی ب� ات8 àی   کے 

%ے۔  عمال کرن�ی ہ اشی�

زکس، �ے ق� ص کو ح�س ن خ�
ر اس ش2 ازی طور پVر ہ% و مح� %ے، ئ� ا ہ وی� عمال ہ% ل کے طور پVر اشی� àی ب� ات8 àہ ی ب ی� کن ح� ں۔ لی� ی� م کے ہ% ب/حکی� ت�  ڈاکیàر کے عام معن�ی طن�

و۔ چ۔ڈی کی ڈگری حاصل کی ہ% ت� ں نVی۔ا رہ می� ی� خ وع� ت� ار ری، ی� àمسی کی�

ں الی� ھ می2 Vات کی کچ ای� اص" الق� ات اور "ح� ای� �ے "عام" الق� م ن ں ہ% واب می� چVھلے ائ� Vت Kل %ے۔ می2 ا ہ ا گی� عمال کی� ازی اشی� گہ مح� ں کن8ی ح� ران می�  ات�سی اصظلحات کا ق�
�ے ن )ع( ن مہ معصومی� %ے۔ اور اب8 ا ہ عمال کی� ھی اشی� ¥ے ت� لب� ل )ع( کے  رت اسمعی� �ے اسے حص� %ے۔ مگر ال ن ت ہ ں کہ "عالم" ال  کی صق� ھی�  دی ت�

ہ سب کور، پ�ر ی� م، س2 م، ف�وی، حلی� %ے۔ اسی طرح کرئ� ا ہ عمال کی� ظ اشی� ھی عالم کا لف� لب�ے ت� عوں کے  ی� اعلم ش2 ب�ے ی� Vپ %ے اور ا ھی عالم کہا ہ ن�ی آپ کو ت� Vاپ 
اء ی� ب� ب�ے ات� Vپ ہ اصظلحات ا �ے ی� ہ سب ال ن گہ ی� ں دوسری ح� ران می� ں مگر اسی ق� ی� کب�ے ہ% عمال  لب�ے اشی� ب�ے  Vپ �ے ا ں ال ن ران می� ات ق� ات/صق� ای�  الق�
ازی اور لکہ ان کے مح� ب8ے ی� ن� ہ% ا Vا ح ای� ن ح� ں ب� ہی� ان�ی پ� ں وہ) می� 8ے ہ% ون �ے ہ% عمال کرن %ے کہ ان کا اشی� ہ ہ ں ی� رق ان می� ں۔ ق� ی� ں ہ% عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت�  کے 

ب8ے۔ ن� ہ% ا Vا ح اطر رکھی� رق ملحوظ_ ح� �وں کا ق� ی معب ق� ب� حف�
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م علماء ں کہ ہ% ی� %ے ہ% ں اور دعویØ کر رہ ی� 8ے ہ% ون 8ے ہ% ان ی� Vان�ی روش کو ان 8ے مسلسل اس وہ) ان ح� ھب�ے کی ت� رق سمچ� ہ ق� حلق�ے ی� ر صاحب اور ان کے حامی  اق�  مگر ی�
ر )ع( اب_ امی� ی� ں۔خ� ی� �ے ہ% ی�ش کرن Vث ت ہ حدن� ب�وت کے طور پVر ی� %ے۔۔ پ2 صوص ہ لب�ے مخ� ب مول علی )ع( کے  ہ لق� ں اور ی� ی� ل ہ% ی� ں مب� ش می�  کی پVرشی�

اب  ت، ی� اب الحج� %ے۔"کاف�ی، کی� ر ہ ی� ڑی کون8ی چ� ھ سے پ� ہ مچ� ( اور ی� Øری ت الکی� ں )آن� ہی� ت پ� ڑی کون8ی آن� ھ سے پ� ک مچ� زدی� دا کے پ� ا کہ ح� رمای� �ے ق�   ،17ن
ث  3حدن�

ص ن" پ� ی� ف� ن" اور "امام المب� ی� ر المومن� ی�سا کہ "امی� %ے ج� ں ہ ہی� صوص پ� لب�ے مخ� ہ صرف مول علی )ع( کے  %ے اور ی� عمال عام ہ ات کا اشی� ن، آی� ی�  محی�رم مومن�
ازی %ے۔ اسی طرح مح� ا ہ ات کہا گی� ھی آی� ن )ع( کو ت� مہ معصومی� ں دوسرے اب8 ث می� لK احادن� ں۔ می2 ی� صوص ہ% لب�ے مخ�  سے صرف مول علی )ع( کے 

ں۔ ی� کہب�ے ہ% ت  ھی آن� ملوں کو ت� ران کے ح� م ق� ں ہ% �وں می� معب

�وں ی معب ق� ب� ہ حف� ہ کے ی� Vکور۔۔۔۔ اگرج م، س2 م، حلی� کہ رب، عالم، ف�وی، کرئ� ی� %ے خ� صوص کر رکھا ہ لب�ے مخ� ب�ے  Vپ �ے ا ود" کو ال ن سے "معب� ی� ج� %ے  ہ اسی طرح ہ  ی�
ب�ے اس پ8 %ے۔ آ ا ہ عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت� ن�وں کے  رش2 اء اور ق� ی� ب� �ے اسے ات� ں ال ن �وں می� ازی معب ں، مگر مح� ی� �ے ہ% ون عمال ہ% لب�ے اشی� ں صرف ال کے   می�

ں ی� %ے ہ% ں "رب" کہہ کر رہ �وں می� ازی معب ز_ مصر کو مح� ں عزپ� ران می� �وسف )ع( ق� رت ئ ب حص� ں ح� ی� کھب�ے ہ% ال دی� ح می2 ک واص� عمال کی ای� ازی اشی� مح�
 و4ر4او4د4ت;ه7 الHت�ي ه7و4 ف�ي ب4ي;ت�ه4ا ع4ن نHف;س�ه� و4غ4لHق4ت� ال4ب;و4اب4 و4ق4ال4ت; ه4ي;ت4 ل4ك4 ق4ال4 م4ع4اذ

4ح;س4ن4 م4ث;و4اي4 إ�نHه7 ل4 ي7ف;ل�ح7 الظHال�م7ونإ�نHه7 ر4بhياللnه�   أ

ران  ب�ے12:23]الف� Vپ ا کہ وہ ا روع کر دی� ا س2 ھسلی� Vا ت ہلی� �وسف کو پ� ھے، ئ ت� �وسف  ں ئ �ے ح�س کے گھر می�  [ اس عورت ن
اہ کہ ی� Vے کہا ال کی ن� �وسف ن اؤ۔ ئ کہب�ے لگی لو آ ح� د کر کے  ی� ھوڑ دے اور دروازہ ن� Vگران�ی چ س کی ی� ف�

رات� ر( می� وہ% مہارا س2   وہ )ب�

%ے رب ا۔ہ وی� ں ہ% ہی� ھل پ� �ے والوں کا ت� ضاف�ی کرن �ے اپ� %ے اور ن ھی طرح رکھا ہ Vہت اچ �ے پ� ھے اس ن مچ� ۔ 

ں اور ی� لب�ے کے ہ% ا Vوی معن�ی ی� کہ رب کی لع وی� ھا کب� ا ت� ں کہا گی� �وں می� ازی معب ہ مح� لکہ ی� گب8ے، ی� و  ں ہ% ہی� رک پ� �وسف )ع( عزپ�ز_ معر کو "رب" کہہ کر مس2  اب ئ
ھا۔ ا ت� ڑا کی� Vوس کر پ� ال ئ Vوسف )ع( کو ی� رت ئ �ے حص� ز_ مصر ن عزپ�

ت  �وسف کی آن� کھب�ے سورہ ئ ں(50 اور 42، 41)اسی طرح دی� ی� %ے ہ% اہ کو "رب" کہہ رہ ادس2 �وسف )ع( مصر کے ی� ں ئ  ح�س می�

ب صرف ہ مول کا لق� ام پVر(۔ مگر ی� م کے مق� دپ�ر_ ج� ا )ع� رمای� �ے امام علی )ع( کو "مول" ق� ں آپ )ص( ن ث ح�س می�  اسی طرح رسول )ص( کی حدن�
عمال ہ اشی� ھی ی� لب�ے ت� اس )ع( کے  ازی عی� م ع� ا۔ ہ% ای� ا ح� عمال کی� ھی اشی� لب�ے ت� مہ کے  گر اب8 لکہ دی� %ے ی� ں ہ ہی� صوص پ� لب�ے مخ�  امام علی )ع( کے 

ازی کو  م ع� ب ہ% ں ح� ی� �ے ہ% اس علمدار"کرن ں۔     "مول عی� ی� �ے ہ% اظب کرن کہہ کر مح�
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ولی ال

ہ %ے کہ وہ امام_ زمای� ن کا دعویØ ہ ں ج� ی� ب�ے والے ہ% پ� ا ک ح� مارے ای� ں۔ ہ% ی� ب�ے ہ% ہ% ا Vا ح ل کری� ق� عہ ت� ک دلخVسپ واف� ں ای� دمت می� ن، آپ کی ح� ی�   محی�رم مومن�
اب کے ر صاحب کی کی� اق� ں اکی2ر ی� لوں می� ں اور محق� ی� ار ہ% ہت پVرشی� ھی پ� ر صاحب کے ت� اق� ہ صاحب ی� د پ�راں ی� ں۔ مزی� ی� ں ہ% د می� ی� ل ق� کٹ ت� ری�  )ع( کی ڈاپ8

ھے۔ ت� ب�ے  پ� ہ د ی ی� ی کہہ لو، مان کر ہ% ھ مرض� Vو کچ ھے اور ان کو ج� ت� �ے  د کرن ی� ق� ب� ات پVر پ� ای� ع کرام کے الق� ج� جوالے دے دے کر مرا

دروں کی کرامات ی� ل �ے ف� �ے لگی۔ اس پVر ان صاحب ن ون دروں پVر ہ% لی� ات مول علی )ع( کے ف� ا اور ی� گو کا رخ موڑ دی� ی� گ آ کر گق� ی� �ے ن� م ن ک دن ہ%  ای�
ہ کرامات و وہ ی� ھے ج� ت� در "ولی ال"  لی� از ف� ہی� ہلول اور لل ش2 ا پ� ھا کہ کی� VوچV 8ے ئ ون ب�ے ہ% لن� ہ سے کام  ای� ل_ عارف� اہ% ح� �ے ت� م ن �ے۔ ہ% روع کر دن ا س2 ای� صے شی� ف�  کے 

ھل ات�سی ہ ت� ں ی� ی� ھے ہ% àب ن� ت� ن  ت ال ب� و آن� ہ لوگ ج� ہ ی� ھے وری� ت� �ے  ان Vو ات�سی کرامات دکھا ی ھی ئ� ب� ھے ح� ت� ہ ولی ال  الکل ی� اں، ی� اں ہ) لگے ہ) کہب�ے  ھے۔  ت� �ے   دکھان
گو کی۔ ی� �ے کاف�ی دپ�ر گق� ہوں ن اء ال پVر اپ� ی� عد اول ں۔ اس کے ب� ی� سکب�ے ہ% کرامات کہاں دکھا 

در ولی ی� ل ا ولی ال"  اور دوسری طرف "ف� ک طرف "علی� ں کہ ای� ی� ات8 ی� ہ ن� ا کہ ی� ا سا سوال کی� àھوی Vک چ �ے ای� م ن و ہ% گب8ے ئ� و  ارغ ہ% گو سے ف� ی� ن�ی گق� Vب وہ اپ  اور ح�
ال"؟؟؟؟؟؟

ف ر صاحب کی "کش2 اق� ہ ی� ں ی� می� ی کہ ہ% اہ% Vازت ح لس سے اح� ن_ مح� رب� �ے حاص� م ن ھر ہ% Vھا۔ ت ڑا ت� ہت پ� ا پ� ای� àی Vب àر ان کا شیVھا، مگر اس پ ی سا ت� ا ہ% àھوی Vمارا  چ و ہ%  سوال ئ�
جہ  ر صاحب صف� اق� %ے ۔ ی� ا ہ ہ کی� ن� %ے اور اس کا رن� ا کون ہ وی� ں کہ "ولی ال" ہ% �ے دب� احت کرن ہ وص� ائ8ق" سے ی� ں:195الحق� ی�  پVر لکھب�ے ہ%

ں ت ال( ان معن�ی می� اظ )آن� ہ الق� م ی� ں ہ% ی� ب�ے ہ% ش2 را ہ عذر پ� لب�ے ی� �ے کے  ہلن رات( لوگوں کو پ� ن حص� لدب� ہ مق�  ")ی�
عمال د اشی� ا شی� طور ڈگری ی� ں ن� ہی� م اپ� لکہ ہ% %ے ی� وا ہ عمال ہ% ں اشی� ران می� ہ ق� ں ی� �وں می� ن معب �ے ج� ں کرن ہی� عمال پ�  اشی�

%ے۔ ان ا ہ ای� ن ح� ت ال ب� 8ے وہ آن� ان چ ح� ہی� Vک پ صوص سطح ی� ک مخ� م کی ای� علی� ضاب_ ب� و ان کے پ� عن�ی ج� ں۔ ب� ی� �ے ہ%  کرن
ظ کو وں کہ ح�س لف� کا ہ% Vہ عرض کر ح ی ی� پVہلے ہ% ں  %ے۔ اول ئ�و می� ز ہ ی� حکہ چ� ھی مض� ان ئ�و ان کے دعوے سے ت� ی� ہ ن�  کا ی�

عمال ں اشی� ا کہ اسے کسی دوسرے معن�ی می� ی� Vہی�خ Vں پ ہی� ہ جق پ� ھر کسی کو ی� Vو ت عمال کرے ئ� طور اصظلح اشی� ران ن�  ق�
8ے گا۔ ان ن ح� ا ب� ماس2 ل اور ن� ب کھی� Vورا مذہ% و ئ 8ے ئ� ان م کر لی ح� سلی� طق ت� ہ من� رات کہ ی� ہ کہ اگر ان حص�  کرے۔ دوسرا ی�

رر کرے:۔ �وں مف� اں ئ ک مدرشہ کھول لے اور اس کی ڈگری� ڑا مولوی ای� ہت پ� ں کہ کون8ی پ� ھی� �وں سمچ� اسے ئ

ہ مکمل کرے وہ "مسلمان"۔1 ہل درج� Vو پ ( ج�

%ے "مومن"۔2 ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� ہ کا مکمل کرن ( دوسرے درج�
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ی"۔3 ق� %ے "مب� ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� ہ کا مکمل کرن ی�سرے درج� (ت�

ی"۔4 ن� %ے "پ� ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� ہ کا کرن ھے درج� ت� و Vج )

ن"۔5 ی� ن� م الب� ائ� %ے "ح� ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� ہ کا مکمل کرن ں درج� وب� Vح ات� Vی )

%ے "امام"۔6 ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� ہ کا مکمل کرن ھبàے درج� Vچ  )

%ے7 ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� �ے کا مکمل کرن ں درچ  "ولی"۔( سائ�وب�
"۔8 Øعالی %ے "ال ب� ل ہ àی ب� ات8 àے والے کا ی� �ے کا مکمل کرن ں درچ ھوب� àاور آت )

ن، ی� ن� م الب� ائ� ی، ح� ن� ھا کر پ� àدروں کو ات لی� �ے ف� ہوں ن ں کہ اپ� ی� سکب�ے ہ% کھ  ود دی� 8ے ئ�و آپ ج� ان ا ح� ہ کی� رک ی� ر پVرشن�ی( کو پ� اہ% ان�ی روش )ط� رات کی وہ) گ حص�  اگر ان ملی�
%ے۔  ا ہ د کر دی� ی� ل ھی ی� اور اماموں سے ت�

و %ے ئ� ا ہ لہ آی� ی8 ھی علماء کا مس ب ت� ں، مگر ح� ی� ھب�ے ہ% ھی طرح سے سمچ� Vہت اچ رق پ� �وں کا ق� ازی معب ی اور مح� ق� ب� رات حف� گ حص� ہ ملی� ں ی� ملے می� دروں کی معا لی�  ف�
ں۔ ی� �ے ہ% ان ڑھ ح� ے پ� ھ آگ ات� ھی دو ہ) رات سے ت� ان�ی حص� ہ وہ) ی�

لب�ے ر معصوم کے  ی� عمال ع� ا" کا اشی� "مولی�
%ے: ں ہ 8ے ئ�وسل می� دعان

  إنا تو4جHه;نا4م4و;ل4ن4ا  ي4ا ر4س7ول4 اللnه�، ي4ا إ�مام4 الرHح;م4ة�، ي4ا ش4في�ع4 الم4ة� ي4ا س4يhد4نا و
و4اس;ت4ش;ف4ع;نا و4ت4و4سHل;نا ب�ك4 إ�ل4ى اللnه

ب رات کے ون� اری حص� ی� صوپ�ر اخ� ل کی پ� ں۔ ذی� ی� %ے ہ% اد کر رہ ل سے ی� àی ب� ات8 àا کے ی سے مولی� کی� ب�ے علماء کو  Vپ رات ا اری حص� ی� ں کہ اخ� ی� کھب�ے ہ% ب�ے دی� پ8  اب آ
%ے(۔  ا ہ عمال کی� ا" اشی� لب�ے "مولی� ب�ے علماء کے  Vپ گہ ا ر ح� �ے ہ% رات ن اری حص� ی� ں اخ� %ے )ح�س می� اری ڈاٹ کوم سے لی گن8ی ہ ی� ٹ اخ� سان8

اٹ ڈاٹ Vعہ ح ی� ٹ ش2 ب سان8 %ے )ون� عمال حرام ہ ا کا اشی� %ے کہ مولی� ا ہ �ویØ دی� ب ہ ف� ز کے دوران ی� ی� �ے ڈسکس2 وں ن ر صاحب کے حامب� اق� ٹ پVر ی� ت� رپ� àی  ائ�
�ے �ے کا دعویØ کرن ون ں ہ% د می� لی� ق� کٹ ت� ری� ھی ان کی ڈاپ8 ں ت� ت_ امام می� ت� ن� و آپ کی طرح غ� رات )ج� اری حص� ی� ں کہ اخ� کھ لی� رات دی� ہ حص� کن ی�  کوم(۔ لی�

ب اری ون� ی� و کہ اخ� ل کا عکس ج� ب�ے ذی� کھن8 ں۔)دی� ی� %ے ہ% عمال کر رہ ظاب اشی� ا کا خ� لب�ے مولی� ب�ے سکالرز کے  Vپ ں  اور ا ی� %ے ہ% لف کر رہ ی� ں( ان سے اخ� ی�  ہ%
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%ے۔   ا ہ ا گی� ٹ سے لی�   www  .akhbari.orgسان8

رات کی طرف سے صرف  گ حص� ہ ملی� یDouble Standardsاب ی� ک ات  ف� ل ی� خ� ا ان  ہ  ی� ح�ب  ں  ی�   ہ%
�ے۔ ں کرن ہی� کب�ے کی زجمت گوارہ پ� ی� ھا ں چ� ان می� ی� ب�ے گرن� Vپ ں اور ا ی� �ے ہ% ان ی� لہ ن� ی� Vظان کا خ ی� ع کرام کو ش2 ج� ہ سے مرا وج�

ں؟ ی� اری ہ% ی� دی صاحب اخ� ار زی� ی2 ر ن� اق� ا ی� ی� ک
م: رج� صرہ از می� ت� لپ� ھی� Vد کو ت ای8 اری عق� ی� ں اخ� ان می� اکسی� V8ے ی ون �ے ہ% ھان àدہ ات ای8 من�ی کا ف�

رات کی علماء دس2 گ حص� ی� ھ لوگ مل Vق کچ� 8ے کے مظائ ض ران اف� ماری ی�   ہ%
�ے۔ ں کرن ہی� عمال پ� ام اشی� کھلے عام ی� ت کا  ارن� ی� ہ کہ وہ اخ� Vں، اگرج ی� %ے ہ% رہ

د کو ای8 اری عق� ی� ر صاحب اخ� اق� ں کہ ی� ضلہ کرب� ت� ود ف� رات ج� ن حص� ی� %ے، مگر مومن� ا ہ ں کی� ہی� �ے کا دعویØ پ� ون اری ہ% ی� ں اخ� اب می� ن�ی کی� Vھی اپ �ے ت� ر صاحب ن اق�  ی�
ال کے طور پVر: ں؟ می2 ی� %ے ہ% ا کر رہ و اور کی� %ے ئ� ل رہ ھی� Vں ت ہی� پ�

%ے؟(1 رق ہ ا ق� ں کی� رات می� اری حص� ی� ں اور اخ� ب�ے کہ ان می� پ8 ا ی� %ے۔ )ن� ا حرام ہ ی� �ویØ دن� ب �ہاد اور ف� ت د، اح� ی� ل ق� %ے کہ ت� ر صاحب کا دعویØ ہ اق� ( ی�

اری2 ی� ں اور اخ� ب�ے کہ ان می� پ8 ا ی� ں )ن� ی� ں ہ% د می� لی� ق� کٹ ت� ری� ہ )ع( کی ڈاپ8 %ے کہ وہ امام_ زمای� وں کا دعویØ ہ ق� گ طب� ر صاحب اور ان کے حامی ملی� اق�  ( ی�
%ے؟( رق ہ ا ق� ں کی� رات می� حص�

ب�ے کہ ان3 پ8 ا ی� %ے۔ )ن� ع کی ہ �ے وض� و کہ اصولی علماء ن %ے، ج� دعت ہ ک ی� ں ای� ن می� ال صرف اور صرف دب� %ے کہ علم الرح� ر صاحب کا دعویØ ہ اق�  ( ی�
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%ے؟( رق ہ ا ق� ں کی� رات می� اری حص� ی� ں اور اخ� می�

%ے؟(4 رق ہ ا ق� ں کی� رات می� اری حص� ی� ں اور اخ� ب�ے کہ ان می� پ8 ا ی� ں )ن� ی� دعات ہ% ں ی� ر می� ظ� ر صاحب کی ن� اق� ھی ی� ہ اور علم الصول ت� ق� ( اسی طرح اصول_ ف�

ں ی� ں ہ% ہی� اری پ� ی� ں کہ وہ اخ� ہ کہی� ر صاحب ی� اق� ود اگر ی� اوج� کن اس کے ی� ں۔ لی� ی� ان�ی ہ% ان8ی ح� Vرک ی ی� ں مس2 رات می� اری حص� ی� ں اور اخ� و کہ ان می� ں ج� ی� ں ہ% �زب� ی Vہ وہ چ   ی�
ہ سے آپ کا دعویØ کہ آپ ات کی وج� لف� ی� ں کہ اخ� ی� %ے ہ% م کہہ رہ و ہ% ہی ئ� اب پ� ی� %ے، ئ�و خ� رق ہ لف و ق� ی� ں اخ� رات می� اری حص� ی� ں اور اخ� لکہ ان می�  ی�

%ے۔  ب ہ رن� ک سراب و ق� ں، صرف اور صرف ای� ی� �ے ہ% د" کرن لی� ق� کٹ امام کی ت� ری� "ڈاپ8

مس کے
رات ج� اری حص� ی� مس کا۔ اخ�

%ے ج� لہ ہ ہ مسی8 %ے۔ اور ی� رق ہ ن اور آسمان ق� ں زمی� رات می� اری حص� ی� ر صاحب اور اخ� اق� ں ی� �ز می� ی Vک چ ہ ای� ی� اں الی�  ہ)
لب�ے حلل عوں کے  ی� مس ش2

ی ج� ں ہ% دگی می� ن�ی زی� Vے اپ� %ے کہ مول علی )ع( ن ا ہ ں کی� ہی� ہ دعویØ پ� ر صاحب کی طرح ی� اق� �ے ی� ہوں ن ں اور اپ� ی� ں ہ% ہی� کر پ�  می�
ا۔  ں لی� ہی� مس کا پ�

م ج� ھی درہ% ک ت� �ے ای� ک امام ن عد کسی ای� ھا اور اس کے ب� ا ت� کر دی�

ن۔ می� Ø8ے۔ ا رمان ازل ق� ں ی� ی� ں و پ�رکن� ی�  ال آپ پVر اور محمد و آل_ محمد پVر رجمن�

Contact  :          Brother Syed Haider Raza, Brother A. Hasnain Zaidi             ahlulbait@gmx.net

Copy Rights  :   There are no Copy Rights.You are totally free to print and distribute in which ever form 
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